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ORIENTERENDE FORREMÆRKNINGER
Holberg-citater er givet efter Carl S. Petersens udgave af Ludvig Holbergs Samlede
Skrifter I—XVII (1913—42), og de pågældende henvisninger er — uden nærmere
markering — meddelt under formen VII: 12 (o: s. 12 i 7. bind). — Dog er Moralske
Tanker citeret efter F. J. Billeskov Jansens udgave (1943), der i henvisninger er
betegnet MT. — Hvad levnedsbrevene angår, er der for Epistola primas vedkommende
givet to henvisninger, skilt ved en skråstreg, den første til Olsvigs udgave (1902),
den anden til Samlede Skrifter V, hvilket bindnummer underforstås; således frem
kommer formen 201/97. — For så vidt de norske og danske oversættelser af levneds
brevene hist og her har kunnet bruges, er de betegnet ved deres årstal: 1741 (Krogh,
de to første Epistolæ), 1745 (anonym, Levins udgave fra 1857, jfr. i øvrigt Billeskov
Jansens afhandling i Orbis Litterarum I (1943), 161—178), 1814 (anonym, i 21. bind
af Rahbeks Holberg-udgave), 1897 (Fr. Winkel Horn) og 1902 (Olsvig, kun første
levnedsbrev); der erindres om at Olsvigs oversættelse er foretaget efter 1728-udgaven,
medens alle de andre — med noget forskellige udeladelser — hviler på trykkene i
Opuscula Latina I—II (1737—43). — Billeskov Jansens kommenterede og illustrerede
udgave af Ludvig Holbergs Memoirer (1943) er i henvisninger betegnet Mern. — Ved
omtale af Holbergs danske epistler er det angivne nummer i reglen betragtet som
tilstrækkelig reference; kommentaren til Billeskov Jansens nu afsluttede epistel
udgave bringes i erindring som en imponerende afløser af Bruuns i øvrigt værdifulde
oplysninger. — Til orientering og kontrol vil H. Ehrencron-Müllers uvurderlige Holberg-bibliografl (EhMii) atter og atter kunne rådspørges. — Holberg Aarbog I—VI
(1920—25) er i henvisninger betegnet som Aa, vores to vigtigste biografiske lexika
som henholdsvis Bricka og Engelstoft.
I noterne og til dels også i texten er anvendt nedenstående forkortelser af titler
på holbergske værker:

DNB
DRH
HH

HiH
HO

JH
KH

= Dannemarks og Norges Beskrivelse (1729).
= Dannemarks Riges Historie I—III (1732—35).
= Adskillige store Heltes og berømmelige Mænds, sær Orientalske og Indianske
sammenlignede Historier og Bedrifter efter Plutarchi Maade I—II (1739).
= Adskillige Heltinders og navnkundige Damers sammenlignede Historier
efter Plutarchi Maade I—II (1745).
— Herodiani Historie udi otte Bøger, oversat paa Dansk efter den græske
Original. Med en Curieuse Forberedelse. (1746).
Jødiske Historie fra Verdens Begyndelse, fortsatt til disse Tider I—II
(1742).
Almindelig Kirke-Historie fra Ghristendommens første Begyndelse til
Lutheri Reformation, med nogle Anmærkninger over de udi Historien om
talte Cyclis og Aars-Beregninger I—II (1738).

For adskilligt af den i øvrigt benyttede litteratur er der ligeledes brugt forkortel
ser, nemlig følgende:
BJHEE = F. J. Billeskov Jansen: Holberg som Epigrammatiker og Essayist I—II
(1938—39).
BJK1 — F. J. Billeskov Jansen: Klassicismen (1947). (2. bind af litteraturhistorien:
Danmarks Digtekunst).
BrAP = Hans Brix: Analyser og Problemer III (1936).
BrHK = Hans Brix: Ludvig Holbergs Komedier. Den danske Skueplads. (1942).
BruA — Christian Bruun: Om Ludvig Holbergs trende Epistler til en højfornem
Herre indeholdende hans Autobiografi (1895).
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BuHH = Francis Bull: Ludvig Holberg som historiker (1913).
BuLh = Francis Bull: Norges litteratur fra reformationen til 1814 (1928). (2. bind
af Francis Bull, Fredrik Paasche og A. H. Winsnes: Norsk litteratur
historie).
EHHp = Edvard Holm: Holbergs statsretlige og politiske Synsmaade (1879).
FoHN = Kåre Foss: Ludvig Holbergs naturrett på idéhistorisk bakgrunn (1934).
GBH
= Georg Brandes: Ludvig Holberg. Et Festskrift. (1884).
HoHH
Sigurd Høst: Om Holbergs historiske skrifter (1913).
LHM = A. Legrelle: Holberg consideré comme imitateur de Moliére (1864).
MoAc = [Robert Molesworth:] An Account of Denmark, as it was in the Year
1692 (1694).
MüHp
Th. A. Müller: Holbergportrætter. En kritisk Værdsættelse med en Ka
rakteristik af Holberg som Personlighed. (1918).
MüUH - Th. A. Müller: Den unge Ludvig Holberg. 1684—1722. (1943).
NMPH = N. M. Petersen: Holbergs Tidsalder (1858). (4. bind af værket: Bidrag til
den danske Literaturs Historie).
NyKO = Eiler Nystrøm: Den danske Komedies Oprindelse. Om Skuepladsen og
Holberg. (1918).
OlHsS
Viljam Olsvig: Om Ludvig Holbergs saakaldte selvbiografi (1904).
OlVp = Viljam Olsvig: Det store vendepunkt i Holbergs liv (1895).
PaFI = J. Paludan: Fremmed Indflydelse paa den danske Nationalliteratur i det
17. og 18. Aarhundrede. En literaturhistorisk Undersøgelse. I—II. (1887—
1913).
PaH
— J. Paludan: Danmarks Litteratur i Holbergtiden, med Henblik til den
svenske. Som Grundlag for Universitetsundervisning. (1913).
PaKl
--= J. Paludan: Om Holbergs Niels Klim, med særligt Hensyn til tidligere
Satirer i Form af opdigtede og vidunderlige Reiser. Et Bidrag til Kundskab
om fremmed Indvirkning paa det attende Aarhundredes danske Literatur. (1878).
PrH
Robert Prutz: Ludwig Holberg, sein Leben und seine Schriften (1857).
RuLS
- Paul V. Rubow: Litterære Studier (1928).
SchN
— Johann Adolph Scheibe: Nachricht von dem Leben und den Schriften
des Verfassers [o: Holberg] (1764). (Forrest i 2. udgave af Scheibes tyske
Paars-oversættelse).
SmH
G. W. Smith: Om Holbergs Levnet og populære Skrifter (1858).
VAEr = Vilh. Andersen: Erasmus II (1909). (2. bind af rækken: Tider og Typer
af dansk Aands Historie).
VALh := Vilh. Andersen: Det attende Aarhundrede (1934). (2. bind af Carl S. Peter
sen, R. Paulli og Vilh. Andersen: Illustreret dansk Litteraturhistorie).
WHA
E. G. Werlaufl: Historiske Antegnelser til Ludvig Holbergs atten første
Lystspil (1858).

I kolumnetitlcrne betegnes Epistola prima og Epistola tertia ved henholdsvis
EPP og EPT, levnedsbrevenes foregivne adressat ved VP.

Det bemærkes til sidst at samtlige latinske citater (af Holberg og andre) af prak
tiske grunde er meddelt i den bl. a. af Olsvig anvendte typografiske forenkling. De
foretagne normaliseringer er så få og ligegyldige at de ikke behøver at nævnes.
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Da nærværende undersøgelse overvejende er samlet om ophoret (1726) af Holbergs
otteårige egentlige digterperiode og tiden nærmest efter, bliver første levnedsbrev
(1728) hovedtexten, og hvad der i øvrigt er inddraget i behandlingen forholder sig
hertil; det gælder også Æ/zm-afsnittet i Epistola tertia (1743). Talrige centrale Holbergproblemer er da på forhånd udelukket, f. ex. det af Billeskov Jansen så æggende rejste
spørgsmål om tidspunktet for det intense Bayle-studium.
Kun nødtørftigt er jeg gået ind på biografiske kendsgerninger, men har væsentlig
interesseret mig for Holbergs — virkelige eller foregivne — opfattelse af dem. Med
denne begrænsning må det altså forstås når jeg taler om at prøve ham »som vidne
i sine egne sager«; ikke mindst den erfarne Th. A. Müllers artikel Et Par smaa Holbergproblemer (i Historisk Tidsskrift, 11. rk., bd. I, 1944—46) har overbevist mig om
min egen foreløbige inkompetence til at agere — jeg havde nær sagt juridisk for
hørsdommer. Men hvad Holbergs kunstnerisk og taktisk arbejdende bevidsthed fik
ud af nogle stumper af hans levnedsstof har jeg set på—gennem lup og med det blotte øje.
Det ligger i min afhandlings plan (og undertitel) at jeg ikke har villet slutte med
at ordne mine »streger« til et portræt, og således — mod bedre vidende — prætendere
et resultat udover tilskyndelser for mig selv, og måske etpar medstuderende, til fortsat
arbejde.
Den lærdeste blandt nulevende danske holbergianere, F. J. Billeskov Jansen, har
i 1943 givet mesterens memoirer det ord med på vejen at de ved siden af deres for
fatters person handler »om en Ting til — der imidlertid ogsaa er ham selv! —
hans Forfatterskab.« Mangen glipgang som det her fremhævede indskud, isoleret,
kunde narre en troskyldig vandrer til at prøve (i ældre generationers spor) har Bille
skov Jansens egne epokegørende Holberg-bøger gennem halvandet tiår kyndigt og
myndigt advaret imod: der er for Holberg »ingen nødvendig Sammenhæng mellem
Liv og Skrift«, og »Stil og Stemning dækker ikke uden videre hinanden hos denne
Forfatter.«
Dog trækker Billeskov Jansen sine advarsler tilbage når han orienterer os m. h. t.
levnedsbrevene; dér ikke blot tillader, men byder han os at tro på psykologisk sam
svar af værk og person. Ifølge den opfattelse han anser for skribenten Holbergs
kræver nemlig autobiografien som litteraturgren at man er konfessionel, subjektivt
sandfærdig (selv om man naturligvis kan huske fejl i det objektive).
Velgrundede og principstrengt gennemførte iagttagelser og betragtninger over
den postulerede klassicists bundethed til sine skiftende genre-mønstre danner det
solide fundament for Billeskov Jansens nyttige og vækkende reform af Holbergstudiet, en innovation i stort format.
Skønt fristet og blændet (samt forhåbentlig belært) af denne evangelii klare dag,
har jeg for tvingende årsagers skyld måttet blive udenfor blandt de genstridige uomvendte. I øvrigt færdes jeg uden kedsomhed på veje andre har trådt før jeg, men som dog
ikke synes mig trist fremkommelige. Derfra forvilder jeg mig nu og da ind i tykninger,
hvor jeg, med ridsede brilleglas, falder hen i repetition af en slidt abc. Fordringsløse
rapporter om sådanne elementære stave- og læseøvelser vil man finde på de følgende
blade — kun til måde kyndige, og slet ikke myndige. For sidstnævnte mangel gør jeg
ingen undskyldning.

HOLBERG SOM VIDNE I EGNE SAGER?
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TILBAGEBLIK
Temperamentet er Ophavet. Det bestemmer Genrerne,
ikke omvendt. Det ved Holberg godt, selv naar han af
praktiske Hensyn blot sætter sin Opgave i at udfylde
Genrerne . . .
Vilh. Andersen.

Naar undtages et ganske lille Antal Motiver, kommer
Inspirationen ikke inde fra Forfatterpersonlighedens Dyb,
men udefra, fra de store litterære Forbilleder som Holberg
hver Gang vil kappes med.
F. J. Billeskoo Jansen.

I sin Selvbiografi gør Darwin opmærksom paa, at vi
ved vore Undersøgelser og Slutninger er tilbøjelige til kun
at lægge Mærke til, hvad der taler for den Mening, vi vil
fremføre, og at overse og udelade, hvad der taler imod
den. Han anbefaler ved Arbejdet nøje at lægge Mærke
til og opnotere ogsaa det sidste.
Th. A. Müller.

Hvem Ludvig Holberg var véd vi i dag så dårligt som nogen
sinde; den stadig fremadskridende og stundom uddybede erken
delse har kompliceret problemet indtil uløselighed.1) Måske burde
man gå det forbi: undlade er jo altid i en vis forstand klogt.
Men ikke netop Holbergs form for klogskab; mindst to gange,
med en halv snes års mellemrum, har han — til dels enslydende —
udtalt at selve besværet ved et foretagende øger hans gåpå-mod
(»ipsa rei difficultate excitatior factus«; »ex ipsa rei difficultate
stimulor experiri, quid humeri valerent in tanta mole subeunda«).2)
Hans påståede trodsig-fanatiske aktivitet er et følgeværdigt ex
empel. Det er dog ikke af den grund jeg nærmer mig hans util
gængelige menneskeansigt, men blot fordi han fra tid til anden for
søgsvis må vurderes som vidne i sine egne sager. Gennem snart et
århundrede har sådanne prøver været et centralt moment i Holbergforskningen. Et hastigt tilbageblik vil ikke være af vejen.
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SMITH, KALL RASMUSSEN, N. M. PETERSEN, WELHAVEN, BULL

1857 fremhæver Holbergs tidligste grundige levnedstegner, sla
visten C. W. Smith, i sin introduktion til I. Levins populære udgave
af de trende epistler disse »breve« som oprigtige og åbenhjertige.3)
Næste år kom hans banebrydende bog, der helt igennem fæster lid
til det tredelte latinske curriculum vitae.4) Men da han d. 29. maj
1858 slutter sit værk med en fortale, er han noget urolig over den
solide arkivmand M. N. C. Kali Rasmussens nys publicerede artikel
om en tolvårsperiode af Holbergs ungdom5); han formelig vånder
sig under den mulighed at måtte se sin »hidtil klippefaste Tro paa
Oprigtigheden af Holbergs Meddelelser til Publikum« alvorligt rok
ket, og han nægter ikke at den overraskende ransagelse af første
levnedsbrevs kronologi kan åbne perspektiver der næppe er al
deles uskyldige.6)
Også N. M. Petersen har mærket sig Kali Rasmussens »ganske
ny Oplysninger«7); han når at bruge dem i 4. bind af sin litteratur
historie (1858)8), men han røber ingen generel bekymring over
deres tænkelige konsekvenser for fremtidens dom om de trende
epistlers troværdighed, støtter sig gennemgående trygt på disse do
kumenter, og skover derhos tillidsfuldt i de intimt ladende partier
af den holbergske essayistik.9) Uden egentlig at karakterisere de tre
latinske leveringer af henholdsvis 1728, 1737 og 1743 synes han
indirekte at tiltræde Welhavens ord om dem (1854): stort set ærlige
»Selvbekjendelser« med »god Rede« og fri for andre væsentlige
»Misvisninger« end dem »som kan fremstaae af hans [o: Holbergs]
ironiske Skrivemaade«.10)
Næsten som en udtrykkelig protest herimod virker Francis Bulls
syn etpar menneskealdre senere på første levnedsbrev:11)

[. . .] Fremstillingen er livlig og underholdende, fuld av anekdoter
og pudsige oplevelser, men ofte sørgelig fattig paa faktiske meddelelser
angaaende det som eftertiden gjerne vilde hørt mest om: Holbergs
egne personlige forhold og aandelige utviklingsgang.
[. . .] hans verk er overhodet ikke ment som »Bekjendelser« eller
»Erindringer«, det er ikke et intimt og sentimentalt, men et »moralsk
og skiemtsomt« skrift, beregnet paa baade at gavne og fornøie sine
læsere. [. . .]
En lignende opfattelse er så tidligt som 1872 udtalt af Ludvig
Daae:12)

L. DAAE — C. W. ELBERLING : VP FIKTIV (1869)
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[. . .] Denne Skildring er i høieste Grad tiltrækkende, og den er det
dobbelt for dem, som have Sands for det eiendommelige Humor, hvor
ved Holberg udmærker sig ogsaa som latinsk Forfatter, men den er
dog ligesaameget en Reisebeskrivelse som en Biographi, den fortier
fuldt saa meget, som den fortæller, og er i det Hele mere skikket til
at opvække og spænde end til at tilfredsstille Læserens Videbegjærlig
hed. [En her vedføj et fodnote efterlyser nærmere underretning om de
venner Holberg »idelig omtaler«].

Som man vil se, er både Bulls og Daaes reservation over for den
epistolære autobiografi mere grundet i hvad de dér savner end i
hvad de finder. Ligefrem at tænke sig selvskildreren Holberg som
et godt stykke af en mystifikator falder i det mindste ikke Daae
ind. I sin nylig citerede afhandling deltager han i den dengang al
mindelige klapjagt på levnedsbrevenes unævnte adressat, og C. W.
Elberlings tre-fire år gamle teori om at hin vir perillustris er en fan
tasifigur har åbenbart ikke interesseret ham.13) Den var jo for øv
rigt længe om at vinde terrain. Det er vistnok betegnende at J. Palu
dan i 1893 ikke ænser den14), men i 1913 er gået over til den —
dog snarere under påvirkning af Chr. Bruun end ledet af fiktions
hypotesens grundlægger.15)
Indrømmes må det nu også at Elberlings motivering er lidt
mager og en kende afTarvet af den verdensfjerne lærdes noble lige
gyldighed for et blot personspørgsmål, der sagtens forekommer ham
sladdervornt, og i al fald perifert (»Sed haec res non magni momenti
est«). Afgørende for ham er det ræsonnement at Holberg ikke, ved
at skrive så meget om sig selv, har villet risikere dadel for latterligt
hovmod eller udfordrende egocentricitet, og derfor har opdigtet en
igangsætter: en høj fornem velynder hvis krav om en autobiografi
fra hans protegés hånd anstændigvis strax har måttet efterkommes,
ihvorvel den beskedne pennefører kun alt for godt véd det ikke
har ligget i gudernes knæ at lade mig lille mand øve noget som
helst der er mening i at nedtegne (»cum tamen ille non sim, cui
muñere Numinis datum est facere scribenda«).16) Elberling fæster
sig desuden ved brevformens egnethed for Holberg: den opretholdes
i begge fortsættelser af selvbiografien og er gennemført i omtrent
halvsjette hundrede essays; just under foregivende af at henvende
sig til en enkelt har han erobret illusionen om den kontakt med
alle som var hans mål.17)
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VP SØGT IDENTIFICERET CA. 1730 — CA. 1905

Dette alle modificerer Chr. Bruun da han 1895 i hovedsagen til
slutter sig den for længst afdøde rektor; alene levnedsbrevenes la
tinske sprogdragt viser jo dog at de var skrevet for en ret fåtallig
læserkreds — til gengæld, om lykken vilde det så, af europæisk
rækkevidde.18)
Et andet ubetydeligt ankepunkt mod Elberling finder Bruun i
hans hang til at negligere den gængse menneskelige appetit på
dunkle personalia. Så længe hans fiktionsteori kun er en hypotese,
vil der vedvarende være almindelig interesse for en mulig afsløring
af den høje anonymus.19)
Altså har Bruun ikke kunnet forbløffes over så sent som 1904
at høre Just Bing plædere for dronning Anna Sophies svoger, grev
U. A. Holstein.20) Dette forslag er vel det sidste nævneværdige i en
buntet rad af mere eller mindre sindrige gætninger, der begynder
i 1730rne: den langørede Tårnby-degn Jochum Hailing angiver
Frederik Rostgaard21), som imidlertid tilhvisker unge Jacob Langebek navnet på Norges videnskabeligt og litterært vågne vicestatholder, grev Christian Rantzau.22) Blandt jagttrofæerne fra det 19.
århundrede kan mærkes Christian Reitzer (Werlauff)23) samt —
fremfor alt — Viljam Olsvigs polykefale fantom: en utællelig fler
hed af notabiliteter, hvor et hoved fra eller til ikke siger stort efter
som monstret i sidste instans viser sig at være — Allerhøjstsamme!
Lavere kan Olsvig ingenlunde lade det plurale væsens potenser
toppe; ifølge hans mening var Holberg ved sin hjemkomst fra
Paris i foråret 1726 truet af så mægtige fjender at en kronet red
ningsmand måtte påkaldes:24)
Holbergs første levnetsbrev [. . .] er et forsvarskrift, deponeret i
retten af den anklagede. Den høitstaaende herre, som Holberg hen
vender sig til i denne latinske epistel, har man ment var en enkelt
velynder af høi rang og indflydelse ved hoffet. Den anklagedes sag
fører kan ha været Rantzau eller en anden. Men indlægget i sagen
maatte Holberg selv affatte. Og Holbergs selvforsvar blev et »sterkt
udarbeidet« skrift. Ti dommeren i sagen har været selve kongen. Flere
steder i skriftet er den Virum Perillustrem, som den anklagede hen
vender sig til, ikke en mand som Rantzau; Holberg maa ha havt for
sin tanke en anden, end mere høitstaaende personlighed.
Den anklagede henvender sine argumenter ogsaa til bisidderne i
retten; det var alle de, som havde magt og indflydelse ved Fredrik

OLSVIG: FLERTYDIG VP TOPPER I FREDERIK IV (1895)
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d. 4.s hof i 1726. Holberg vidste, at denne enevoldsmagtens høiesteret
havde magt til at knuse ham; han kunde kun haabe, at den høie ret
maatte formildes til at tolerere ham.
[. . .] Han redegjør for sit liv, og hele denne livs-skildring er sterkt
preget af en argumentatio ad hominem. Kongen, for hvem det kanske
var mindre besværlig at læse Latin end Dansk, havde selv reist i Frank
rig og Italien, og Holberg dvæler ved disse reiser; de optager halvparten
af det hele skrift. [. . .] Holberg fortæller med aaben freidighed mor
somme træk af sit reiseliv. Han tar næsten afstand fra sine ungdomsarbeider. Han gir et ydmygt forsvar for sine skjemtedigte, men fører
tillidsfuldt skuespillene i marken for at støtte sin sag. Kongen havde
jo sans for scenisk kunst; han havde jo levet livsglad i udlandet, og
ført med til Kjøbenhavn et italiensk operaselskab og en fransk teater
trup. Det var jo blet et anerkjendt dogme, at hovedstaden i et civili
seret land maatte ha et teater. Og Holberg minder om den forfølgelse
han var udsat for, da Rostgaard og Gram og Hojer vilde ha Paars
brændt af bøddelen [. . .] minder om, »at den milde monarks vise raad
erklærte Paars for et morsomt og uskyldig skrift.«
[. . .] Holbergs anklagere dengang var en enkelt mand, eller en en
kelt gruppe af universitetsmænd. Nu var det den kgl. statskirkes
øverste autoriteter, som stempled ham som farlig for statens fred og
undersaatternes moral. [. ..] Den pietistiske vækkelse, som var begyndt
at strømme ind fra Tyskland, straks den havde erobret den nedersaksiske kreds, holdt allerede paa at gjøre sig til enevoldsmagt ved hoffet.
Lad os tænke os at Holbergs velynder virkelig har foranlediget ham
til at affatte dette forsvarskrift, med en redegjørelse for sine religiøse
anskuelser. Lad os videre tænke os, at Holbergs høitstaaende beskytter
har forelagt, eller endog foredraget skriftet for enevoldsherskeren.
Holberg har kanske haabet, at kongen vilde finde hans levnets-skildring
underholdende, ja morsom; og at hans fint indflettede og velberegnede
advokatoriske indlæg ikke ganske vilde forfeile sin virkning. Og vi kan
tænke os, at høilovlig maj. Friederich IV derpaa har resolveret anbelangende de nye klager over Holberg og hans komedier, paa lignende
maade som da klagen over Paars blev afvist: »De anførte klager give
ikke anledning til videre forføining. Dog tilholdes han herefter paa
det strengeste, ikke oftere at forarge vor hellige kirkes velærverdige
tjenere, ei heller at stifte ufred mellem universitetets velædle professorer.«
Og den stakkels synder, som havde frygtet for sin økonomiske til
værelse og sin sociale stilling; som paa et punkt af sit liv har overveiet
muligheden af at bosætte sig i Bryssel; han bøier knæ i virkelig tak
nemlighed over enevoldskongens naadige beskyttelse.
Et summarisk referat af den 38årige Olsvigs gevaldige debut som
holbergianer kunde let falde ud til et ufrivilligt vrængbillede; derfor
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har han selv fået ordet med et — bortset fra den nogenledes maner
lige tone — karakteristisk kærnested i hans lille opsigtsvækkende
bog (OlVp).
Som en vejledning i urban polemik kunde den aldrende Bruuns
hurtigt følgende modskrift (BruA) vanskeligt tjene, men det er ikke
desto mindre — med sine kun ca. 150 sider — et hovedværk inden
for dansk Holbcrg-forskning. Dokumentarisk vejer det tungt, og
det anbringer detaillerne i en stor og væsentlig sammenhæng; for
så vidt kan Carl S. Petersen gerne kalde det sejrrigt.25) Alligevel
måtte en foragter af Olsvig som J. Paludan i 1924 — med vanligt
retsind — tilstå at Bruun nok i nogen grad havde underkendt det
vitterlige »Gran af Sandhed« i den rabiate fanatikers fixe idé, og
han billigede Just Bings ædruelige fremhævelse af hvad der kan
skærpe øret for »det apologetiske Moment« i første levnedsbrev.26)
For øvrigt er det Bing der har pointeret et vigtigt fællesskab mel
lem Olsvig og Bruun: de betragter begge — om end på højst forskellig
måde — Holbergs ældste latinske »konfessioner« som gådefulde, og
står vistnok begge åbne for den mulighed at den laurbærkransede
sfmx på originaltrykkets (og nærværende afhandlings) titelblad kan
være et symbolum forordnet af Holberg selv.27)
Men de faldt aldrig i hinandens arme, og Olsvig sparede ikke på
det grove skyts mod »Rostgaardianeren Chr. Bruun, tillige overholbergianer i St. kgl. Bibi. 1860—1900.«28) Med grum ironi og bitter
selvfølelse har han vel accepteret rollen som underholbergianer; af
hans kvantitativt anselige produktion inden for området er egentlig
blot hans textkritiske udgave — med oversættelse — af Epistola
prima (1902) blevet almindelig anerkendt. Om hans enorme stof
hobe i diffuse magasinværker som Ludvig Holbergs unge dage og
Holberg og England (1912—13) tør man vist spå at der foreløbig
kun vil blive fortvivlende lidt af så meget; en gennemgribende fra
sortering af det irrelevante og en tilbundsgående prøvelse af resten
vides ikke at være forsøgt endnu.
Hvad ros og ris den alt andet end danskvenlige Olsvig indtil
1919 fik i Holbergs to lande er så temmelig bogført af J. Paludan.29)
Nationalt fordeler de tvende slags traktementer sig i det hele som
man kunde vente; des stærkere bør det understreges at Vilh. Ander
sen, både i Erasmus (1909)30) og i sin litteraturhistorie (1934)31),
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har lyttet til de skingre bergensiske trompetstød med lempeligere
kritik end Francis Bull32), selv om de — sjællandsk transponeret,
foredraget med skolet embouchure og indpasset som stemme i et
orkester — næsten bliver universitetsmodne.
Så meget står fast: den bizarre norske kætter har ikke arbejdet
forgæves. Og hans plads i Holberg-studiets annaler er langtfra an
givet ved at hans voldsomheder blev reaktionsbasis for Bruun. De
exempler Paludan i sin forskningsrevu (1924) nævner på »betinget
Tilslutning« til Olsvig kan ikke affærdiges som ligegyldige.33)
Overhovedet er jo provokerende påstande der taler traditionen
midt imod en stor og god handling — hvis de vækker indslumrede
tanker til bevægelse ad nye baner (eventuelt: generobrede gamle),
eller hvis de tvinger rutinedovne, korpulente forestillinger og op
fattelser ind i selvprøvelsens afmagringskur. Men i så fald må én
af to betingelser, og helst begge, være hvad vi dødelige kalder
fyldestgjort — to betingelser der, hver på sin måde, yder en garanti
mod lygtemænd. Den ene er påstandcn(e)s organiske motivering,
som ikke lader hånt om noget hovedled i kæden, og altså heller
ikke ser bort fra den virkelighed i tid og rum hvortil det drøftede
fænomen er bundet. Den anden er en personlig lidenskab hos
provokatøren, et følelsens engagement der — umiskendeligt for alle
kompetente medlevende — udelukker at hans tese skulde være et
ansvarsløst paradox, inspireret af blot modsigelseslyst, eller et goldt
tankeexperiment, udsprunget (respektive frempint) af intellektuel
legedrift.
Dette sidste vilkår kan Olsvig uden afkortning svare til, og hans
passion er ikke had til Danmark, men kærlighed til Holberg — vel
ikke netop af den art som gør elskeren klog på den elskede, snarest
en monomani i hvis vold den besatte kun existerer som livsslave
for sit allertidligste idealbillede af den ENESTE — om han derved
bliver til latter for guder og mennesker ænser han ikke.
Hvad den førstnævnte betingelse angår, har Olsvig — skønt
mange måske vil nægte det — et vist forhold til den. Nu og da ana
lyserer han skarpt, og tit kombinerer han originalt og frodigt. Men,
uden stands henne i sin passion, tager han selve sin entusiasme
for kritik, og derfor kan han, hvor lærd han end på sin vis er, næppe
regnes blandt videnskabsmænd.
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Dog er han ikke blevet overhørt — simpelt hen fordi en ildtunge
som hans hverken kunde eller kan overhøres. Lad hans fantasier
om Holbergs farlige situation anno 1725—26 være nok så hysteriske
— de synes at have haft en slags virkning, også på flere af de lidettroende. Skulde de mon f. ex. have været uden al betydning —
negativt om man vil — for Th. A. Müllers antagelse af et momen
tant forfølgelsesvanvid hos Holberg?34) Da Billeskov Jansen i 1939
modificerer denne diagnose til overfølsomhed for selv de løseste
ominøse rygter og vink, tillægger han Olsvig særlige forudsætninger
for at »have forstaaet sin prikne Landsmand bedre end Dan
skerne.«35) Skønt komplimenten er en smule saltet, tør man håbe
at Olsvig har fået den forelæst inden han i marts 1943 udfriedes af
28 års omtrentlig blindhed. Subtraherer man den lovlig richardtske
folkepsykologi, bliver der tilbage en frugtbar antydning af et sandsyn
ligt valgslægtskab mellem Holberg og hans mest omdisputerede biograf.
Rimeligvis uden olsvigske tilskyndelser har den oftest uafhængige
Hans Brix fundet for godt at tro på realiteten af den fjendtlighed
Holberg atter og atter mener sig belejret af.36) Ellers er han jævnt
skeptisk over for levnedsbrevene:37)

Hvis Holberg ikke selv havde villet fortælle om sine Oplevelser og
sin Person, vilde vi ikke kunne kaste indgaaende Lys over hans Skæbne.
Men ifølge sin Natur var han paa een Gang forbeholden og ivrig for at
berette om sig selv. Han forstod Kunsten at tie, mens han talte. Om
sine Oplevelser i Barndommen og paa Rejser har han gennemgaaende
været meddelsom, og for sin Natur og sit Væsen har han søgt at gøre
Rede. Ogsaa om sit store Forfatterskab udbreder han sig gerne. Men
om det i inderste Forstand personlige forholder han sig meget tavs.
Han taler ikke om sine Venner eller sine Værkfæller, ikke om Moderens
Minde eller Ting, der har rørt ham intimt.
Holberg er aabenhjertig og meddelsom, saa langt han selv vil, men
reagerer afvisende over for vore Spørgsmaal.

Efter sit umiddelbare indhold ligger denne udtalelse (1942) nær
op ad Bulls og Daaes ovenfor anførte (s. 10—11), er vel dog — tone og
undertoner taget i betragtning — endnu fjernere fra Welhavens,
Smiths og N. M. Petersens tillid. I sin rummelighed kan den ses
som en generalnævner for vidt adskilte læserholdninger der blot
er fælles om ét: uskyldstilstandens fortabelse.
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På en sådan baggrund virker Billeskov Jansens indledning til
hans lærerigt og morsomt kommenterede illustrationsudgave af
Ludvig Holbergs Memoirer (1943), overfladisk læst, som en skrømtet
tilbagevenden til paradisets have. Ingen vil dog mistænke ham for
at færdes dér i en legeonkels skikkelse. Fire år før har han med sin
ordnende hånd anbragt levnedsbrevene på deres rette plads i genre
systemet og samtidig godtgjort sin fuldkomne fortrolighed med deres
problematik.38) Man kunde ønske at han i den nævnte indledning
havde oplyst sin brug af glosen konfessionel med et sammendrag
af følgende passage fra bogen om Essayisten:39)

Det er [. . .] ubestrideligt, at Holberg i sine Bøger om sig selv, lige
som sine berømte Forbilleder [o: Plinius den Yngre, Montaigne og
pletvis Boileau (Å mes Vers)], har givet sig hen i Skildringen af sit Ego.
Her som i andre Genrer løber han Linen ud, og dette faar stor Betyd
ning for vor Bedømmelse af Sandheden i det han meddeler. Medens
det paa andre litterære Omraader — fx Epigrammet og Fabelen —
svækker Skildringens Troværdighed, at den er foretegnet hos Mestrene,
er det i den privatiserende Litteratur en Garanti for Autenticiteten, at
noget lignende er gjort før. Modet og Frækheden hos Forgængerne
støtter Efterfølgeren.
Selv om Holbergs Erindringer er behæftede med denne Litteratur
grens sædvanlige Usikkerhed i Data og andre faktiske Omstændig
heder, saaledes at vi ikke kan stole paa de fortalte Kendsgerninger,
saa besidder de en subjektiv Sandhed, og det er den der her har Vægt:
ikke de berettede Fænomeners historiske Indhold har nogen Værdi i
denne Sammenhæng, men Holbergs Reaktioner lige over for dem. Og
disse er vi sikre paa at faa et stærkt, ja potenseret Udtryk for: det
hører til den konfessionelle Fremstilling, at Udtrykket chargeres og at
ogsaa de subjektive Stemninger gengives under kunstnerisk Simplifi
kation.
Som så mange andre af Billeskov Jansens principielle tilkende
givelser er også den her citerede beundringsværdig klart formuleret.
Ganske tilsvarende synspunkter præger hans grundlæggende Holbergstudie over Epigraininatikeren\ på den vandt han doktorgraden 1938.
Det var et historisk øjeblik da Vilh. Andersen i sin testamentariske
opposition advarede mod at gøre Holberg fra et humanum til et
academicum.40) Mere end en dominerende tendens i den retning
bebrejdede han dog ikke præses — og foreholder jeg ikke professo
ren. Men i den nylig gengivne vejledning til den rette forståelse af
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levnedsbrevene finder jeg rigtignok ikke min naturlige nysgerrighed
imødekommet.
Jeg må gå ud fra at Billeskov Jansen af gode grunde erkendelses
mæssigt resignerer over for de holbergske oplevelsers øjeblikkelige
psykiske nedslag, og nøjes med autobiografens erindring derom;
sondringsproblemet kunde nu uden skade være bemærket. Og
hvorfor er der kun regnet med en kunstnerisk forarbejdning?
hvorfor ikke også med en taktisk (nærmest i apologetisk øjemed)?
Fremdeles: hvad enten det måtte dreje sig om den ene eller den
anden omformningsproces, skulde den vel lige så godt kunne resul
tere i komplikation som i simplifikation? eller tillader genren (der
dog formentlig, under hensyn til Holbergs lekture, må strækkes
udover de exakt påviselige mønstre!) — tillader genren virkelig ikke
at begge muligheder holdes åbne?
Det er priseligt at ville pudse de trende epistler gennemsigtige,
men er det ikke denne gang gået lidt for nemt? Gud véd om Bille
skov Jansen alligevel ikke har forvildet sig ind i paradisets have?
Altså kan jeg ikke af fulde lunger råbe med i hans smukke
hyldest til »Holbergs litterære Exhibitionisme«, der »har reddet
denne danske Klassicist fra den Skæbne, at hans Biografi blev
hans Bøgers Historie«, og som lader ham træde os i møde »med en
levende Sum af menneskelige Træk.«41) Både til min afdøde og
til min levende kollega må jeg hviske: Jeg tror — hjælp min vantro!
Men i hvert fald den hedengangne — der jo trods alt interesserer
mig mest — vender det døve øre til.
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ÅBENHJERTIG MYSTIFAX
Det er kun rimeligt at Billeskov Jansen i sin memoire-indledning
ikke berører det mystifikationsapparat som findes i de to tidligste
udgaver af første levnedsbrev (1728 og 1736).1) Det er nemlig hans
hovedtext, 1745-oversættelsen, uvedkommende da denne fordansk
ning jo, hvad Epistola prima angår, hviler på trykket i Opu.scu.la I
(1737). Men heller ikke i Essayisten vier han det synderlig opmærk
somhed, anerkender dog dets værdi som mading for publikum,
ser i øvrigt den opdigtede illustre herre som en tillempet efterligning
af forbilledet Plinius’ mange fine brevforbindelser.2)
I mine øjne betyder det pågældende narrespil adskilligt mere.
Som man vil vide, omfatter det dels en indledende kort forfatter
præsentation der er tillagt den anonyme seigneur, dels et postscrip
tum i Holbergs eget navn.
Den fiktive adressat karakteriserer brevets autor som en kendt
og vidtberejst mand der har gennemført sine odysseer på trods af
armod, og hvis satirisk-moralske arbejder har skaffet ham visse
ulejligheder hjemme i fædrelandet; at han således er kommet i et
spændt forhold til sit nationale milieu bruger hans velynder som
undskyldning for sin dristige offentliggørelse — forfatteren uaf
vidende — af en privatskrivelse, for dette gehejme dokument stiller
sit ophav i det rette lys. I tilgift er det ført i pennen med hans sæd
vanlige munterhed, så endog de pureste bagateller bliver under
holdende og selv hans landsmænd nok vil more sig over det. Og
udenlandske læsere kan det eftertrykkeligt belære om at dansk
litteratur i det mindste for én skribents vedkommende er nået op
i et europæisk niveau. — Så vidt indholdet af fortalen.3)
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I efterskriften begynder Holberg med at spille ærgerlig og for
nærmet, dog ikke så meget på grund af brevmodtagerens indiskre
tion — nej langt værre er det at der er sløset med korrekturen (som
jeg Ludvig Holberg altså ikke har det bitterste ansvar for!). Nå —
gjort gerning står ikke til at ændre, og hvordan skulde jeg kunne
vredes alvorligt på den ven jeg skylder mest! Ulykken er jo endelig
heller ikke så stor: selv den vrangvilligste kritiker må vel erkende
at de mange fejl ifølge deres art fornuftigvis ikke kan tilregnes
autor, men må være sluppet ind under trykningen. Og da anden
dagsfeberen er slem ved mig i disse måneder, nøjes jeg med at
hidsætte en liste over en halv snes af de groveste brølere. — Så
vidt indholdet af efterskriften. 4)
I 1728 turde dette majkatteri omkring første levnedsbrev have
haft sin mening, og arrangementets klodsethed er nok en del af
den — altså en finesse. Holbergs velkendte jask med detailler kan
man her se bort fra; de indbyrdes modsigelser må være tilsigtede
— så grelle er de. Og de afslører sig des festligere jo mere loyalt
man godtager løjerne og jo strengere man derfor forpligter mystifaxen på den »naturlige« kronologiske rækkefølge af bogens tre
parter: 1) selve brevet, 2) adressatens editorielle fornote, 3) brev
skriverens postscriptum, der — let modvilligt — akkviescerer ved et
fait accompli.
Strax efter at Holbergs fingerede beskytter i udgivernotitsen har
forsvaret sin egenmægtige publicering af det som kun var tiltænkt
ham, ser vi hans korrespondent starte sit hemmelige brev med at spå
det en salg s fiasko!5) I næste øjeblik ophæves så til en vis grad
denne skrigende kontradiktion: pludselig påregner den intime med
deler den mulighed at hans store fautor vil lade epistlen trykke.
Og han forbyder ham det ikke, han fraråder blot: jeg har jo
sagt Dem at den vil ende som indpakningspapir, og dens meriter
meriterer heller ikke andet, så ubetydelig den er — og oven i købet
skrevet i en tarvelig stil; men hvis De absolut vil løbe risikoen,
så værsgo! skammen bliver Deres og ikke min.6) En inkonsekvens
er fjernet — og en ny kommet i stedet, for hvad har vir perillustris
egentlig at bede om forladelse for? hans lydige protegé har jo stillet
ham frit, vel at mærke: på eget eventyr. Og med hvilken ret kan
Holberg i efterskriften — selv nok så flygtigt — skabe sig overrasket
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ærgerlig i anledning af udgivelsen som sådan (fraset trykfejlene)?7)
En modstræbende tilladelse er dog også en tilladelse.
Elberlings ovenfor (s. 11) refererede motivering af sin fiktions
hypotese må da afvises; den er alt for seriøs. Havde det virkelig
været Holberg magtpåliggende at undgå skoser for indbildskhed og
selvkredsning, skulde han let kunne have ageret mere behændigt.
Men hans kunster går slet ikke ud på at fremtrylle en skuffende
illusion; de sigter mod lystig desorientering, de skal bibringe læseren
kildrende gynge- eller glidebanefornemmelser.
Til den ende har han ladet sin introduktive beskedenhed være
en karikatur på traditionelle skribentmanerer, og den humoristiske
effekt af denne attitude voxer efterhånden som stagen til hans litte
rære lys bygges højere og højere. Hvilken overlegen selvironi! Den
glimter allerede i optaktens slutning, hvor hans forsøg på at skræmme
sin patron fra at vove en offentliggørelse sekunderes grumme hør
ligt af hans vedholdende interesse for sådan et halsløst foretagende.8)
Storartede narrestreger af en velhavende gøgler — men ikke netop
i de olsvigske fantasiers favør: så overgivent ter man sig knap på
afgrundens rand.
Den blinkende underfundighed har sin kyndigt beregnede folie
i den alvor som den aristokratiske herres lille fortale repræsenterer.
En alvor med passelig moderation. Holbergs fiktive protektor og
defensor er ikke gjort til et troskyldigt fæ. Han ser meget vel at
brevet vrimler af småting der kun bæres oppe af den livlige skrive
måde, og han er tilbøjelig til at opfatte levneds- og rejseskildringen
væsentlig som et vittighedsværk. Men sin klients format både som
karakter og som kunstner står han inde for: en mand der er prø
vet og hærdet gennem mange slags modgang, og et talent hvis fro
dige blomstring har givet det modersmål han skriver på rang blandt
de polerede sprog. Dennesinde har han betjent sig af Latin fordi
han som nordisk kulturgesandt skal fange den internationale ver
dens øre og korrigere Europas vrangforestillinger om vores åndelige
stade heroppe.9)
Det er da uden Holbergs skyld når ikke alle læsere af Epistola
prima lige fra først af stemmes kritisk vagtsomme over for den
blanding af levia og gravia der er stillet i udsigt. Bogen er jo dog
henvendt til et kvalificeret publikum som kan ventes at forstå en
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»noget eqvivocqve« tale bedre end Peer Ruus.10) Desuden véd Hol
berg selvfølgelig at lærde og litterære inderkredse ofte tiltrækkes af
lidt tågedis der kan sysselsætte deres skarpsind.
Af respekt for hans egne — let slørede — direktiver spænder
jeg mig altså extra vågen hvergang han bedyrer sin manglende evne
til forstillelse, exempelvis dér hvor han imødegår mistanken om at
satiren i Paars og Skiemte-Digte gælder personer (homines) og ikke
laster (vitia); efter hele sin ordlyd rækker hans erklæring på dette
sted udover den særlige anledning:11)
[. . .] Sedet enim adhuc plerisq; tanqvam clavo trabali infixum,
sub omnibus dictis factisqve meis latere venenum; ideoqve confessiones
istas [nemlig om det modsatte] fictas, simulatas ac metu expressas
non dubitant dicere; nam si ex. gr. hodie de anni tempestate, de aéris
temperie sermonem tantum seram, duplicem qværunt verborum sen
sum, literalem & mysticum, cum tamen ingenio meo nil apertius; id
circo qvi dissimulandi me talem artificem credunt, qvalis apud nonnullos clueo, indolem meam non perspexerunt; Nam, cum natura
fervidus sim, ac in iram pronus, nulla neqve vi, neqve arte impetum
affectuum sufflaminare ac vultum in simulationem componere possim,
qvicqvid enim circa præcordia versatur ebullit, vultusqve tam gaudentem qvam stomachantem animum præ se statim fert. Ideoq; si culpandus sim, potius erit ob aperta qvam tecta præcordia.
Tonefaldet er indtrængende, næsten besværgende, men — øn
sker Holberg at hans udtalelse skal tages til fuldt på
lydende?
Lad os se hvad der følger umiddelbart efter. Her sidestiller han
sin suspekte professorale installationstale (1717 eller 1718) til meta
fysikkens pris12) med sine satiriske digte: det ene som det andet
har bragt hans anlæg for at rose i vanry (»nihil æqve mihi difficile
esse, qvam laudare«). Derfor går det også galt da han (1720) i
sin egenskab af universitetets notar har affattet indbydelsesskriftet
til baccalaurpromotionen; det bliver kasseret (»supprimitur«). Han
lader yderst krænket over skandalen, og er det måske: det huer
ham vist ikke at komme i folkemunde (»sinistrisq; ego rumoribus
per totam urbem eo nomine differor«). Har han nu virkelig fortjent
denne beskæmmelse? Se selv, høje velynder — jeg sender Dem en
pinligt nøjagtig afskrift af programmet og underkaster mig aldeles
Deres dom: kender De det rent ud for en satire, så skal Deres
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afgørelse ikke være mig mindre kær end om De med hele vægten
af Deres mening billiger det som et til den nævnte lejlighed passende
arbejde (»[. . .] acqviescam judicio tuo, lubensq; confitebor, saty
ram esse, si tu qvoq; ita judicaveris, neq; minus mihi jucunda erit
simplicitas damnantis, qvam comprobantis auctoritas«).13)
Det tætte naboskab mellem en patetisk åbenhjertighedsforsikring
og en koket demonstration af drilsk tvetungeri er påfaldende og
kan ikke affærdiges som tilfældigt. Gensidigt modstridende supple
rer de to texter hinanden og giver læseren et vink om at se sig godt
for, men overantvordcr ham ikke en nøgle til ufejlbar bestemmelse
af hvor han tør tro og hvor han bør tvivle — det bliver hans egen sag.
Synderlig fastere vejledning er næppe at hente fra den sammen
fattende selvanalyse i første levnedsbrevs slutning:14)

[. . .] In jocis semper mentior, in rebus seriis raro. In adiaphoris
tectus, in rebus majoris momenti usqve ad reprehensionem apertus, [. . .].

Ja men hvad er spøg og småting og hvad er vægtigt og stort?
Undertiden aner vi at skellene her ligger anderledes for Holberg end
for os. Og så er der det tankevækkende raro; i 1737 blev det rettet
til nunqvam (og semper til nonnunquam)15), men skæve antiteser
er vel fuldt så troværdige som de mønsterskønne.
Hvorom alting er, kan man kalde autobiografen Holbergs mere
eller mindre forborgne appeller til den prøvende kritik oprigtige
fordi de indirekte advarer mod at stole blindt på hans oprigtighed
(i dette ords normale betydning). Just som en mystifikator der, nu
og da helt anmassende, gør opmærksom på at han mystificerer —
just som en sådan mystifax er han apertus. En æggende duplicitet!
Man vilde gerne det skulde være den der etpar uger efter hans død
blev spiddet på »en militairisk Pen« i en linie af et Paradox over
den salig baron: »HOLBERG var fiin, skiønt HOLBERG var ær
lig.«16)
Med hin ukendte officer under armen træder jeg frem for meste
ren og hører ham forelæse den næsten ungdomskåde epistel 207
og den klægt pædagogiske nr. 208. Hans lystige parodi på over
fortolkning tager jeg mig til hjerte, men opmuntres ved hans af
balancerende tilføjelse: »at mange, end og de tilsyne værende eenfoldigste Skrifter ere fulde af Mysteriis, hvilke man ved en sund
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Critique kand legge for Dagen.« Den usunde består i at glemme
totaliteten, tyde nogle isolerede detailler ganske vilkårligt, og så
ledes »finde udi et Skrift, alt hvad man vil finde«.
Loci communes var den gamle Holberg jo ødsel med. Heller
ikke i hans mund er de åndfulde, men bliver dog tålelige når man
besinder sig på hans dåd og erfaring. Og hvis de så tilmed er nyttige?
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TILKNAPPET MYSTIFAX
I det foregående kapitel blev der — med udgangspunkt i første
levnedsbrevs forsætligt kluntede mystifikationsapparat — kastet lys
over en af Holbergs åbenhjertighedserklæringer og dens nærmeste
omgivelser. Der konkluderedes i at tillægge ham en særegen »nega
tiv« sinceritas eller simplicitas, hvis vigtigste ytringsform består i
lidet dulgte henstillinger til den modnere læser om ikke at tage
ham alt for bogstaveligt.
Hos denne mystifax finder man komediereminiscenser, navnlig
glitrende stænk af Henriks og Pernilles artistiske intrigeglæde. Han
har råd til selvironi, og ikke engang den nærgående fortolker med
sine fule planer synes udelukket fra hans velvilje, ja kan i let
sindige øjeblikke fristes til at håbe på et hemmeligt samarbejde
med ham, bl. a. vedrørende en klassificering af hans højst forskel
ligartede apologetiske lader og fagter.
Af dem tilhører nogle måske en helt anden Holberg, en mystifax
abstrusus et inaccessus, som vi bedst får et møde med i Epistola
tertia (1743). Omstillingen fra type til kontratype vil muligvis lettes
ved en fremvisning af komponisten Johann Adolph Scheibes por
træt af den ældre Holberg. Scheibe havde omved 1740 rettet et
hævnangreb på ingen ringere end Bach, en aktion der m. h. t.
temperament — i øvrigt mutatis mutandis — kan minde om Holbergs
udfald mod Hojer en snes år før.1) Han havde således indre be
tingelser for at forstå sin model:2)
[. . .] Sein Alter und der schon erlangte Ruhm gaben ihm [. . .]
eine gewisse Würde, die seinen Ernst entschuldigte, und seine Satyren
[hvormed der vel her især må menes mundtlige hvasheder] würzte,
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ohne dass sie übel aufgenommen werden konnten. Ich habe selbst
ehmals manche Stunde in seinem Umgange mit Vergnügen zugebracht.
Hiernächst können wir ihn auch von allem gelehrten Stolze und von
einer von sich selbst vorgefassten hohen Meynung nicht ganz frey
sprechen. Doch liess er sich diesen Fehler niemals so weit verleiten,
den Wohlstand zu beleidigen, oder ins Lächerliche zu fallen. Wenn
wir daher verschiedene Stellen in seinen Briefen, da er von sich selbst
redet, betrachten: so sind sie jederzeit auf seine wahren Verdienste
gegründet, und folglich einem Manne, wie Holberg war, nicht eben
ganz unanständig. Er hatte auch wohl zuweilen Ursache, wegen verschiedener kleinen Geister, die mit manchen ungegründeten Tadel um
ihn herum krochen, sich eine gewisse Art der Grosse zu geben, die weil
sie gegründet war, dieses Gewürme am besten in den Staub, wohin
sie gehörten, zurück weisen könnte. [. . .]
Venter man nu at høre den omtrent 60årige Holberg udtale sig
om Niels Klim med olympisk ro, bliver man skuffet. Når man efter
læsningen af de pågældende 16—17 sider i Opúsculo. II vil resumere
hvad man har fået at vide, kommer det til at tage sig meget mærke
ligt ud.
For at begynde med forfatteren selv, så antydes det uden mærk
bar ironi at heller ikke han er fremmed for den almenmenneskelige
higen mod et udødeligt navn, om så prisen skulde blive et mar
tyrium, ja netop et heroisk martyrium er vel den sikreste vej til
evigt ry — en betragtning der også har gyldighed når det kun drejer
sig om mindre vovestykker (som f. ex. udgivelsen af den Under
jordiske Reise). Således og ikke anderledes må det da forklares at
Holberg — efter lange overvejelser — omsider igen stævner ud på
satirens farlige hav, men hans venner mener jo at han denne gang vil få
magsvejr og ikke behøver at plage sig med erindringer fra sine tidligere
sejladser, hvor han unægtelig havde været nær ved at lide skibbrud.
Magsvejr — jo, jeg takker! Og nu kan man rose mig og nøde
mig så galt man vil — det hjælper ikke! Den slags farter lader jeg
i al fremtid andre og stærkere folk om. Nu lægger jeg op — uigen
kaldeligt. S å endelig kan jeg måske nå at gælde for et pænt menneske!
Hvad der her er frit refereret efter to steder i tredje levnedsbrev
bør også præsenteres i grundtexten:3)

[. . .] ita fert hominum indoles, ut fortiter ac læte jugula præbeamus,
qvo victuri nominis famam post mortern prorogemus, fortiter aures
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nobis abscindi patiamur, qvo alii encomia fortitudinis nostræ audiant:
magnum enim est contendentis & ad gloriam anhelantis animi fomentum,
magnum solatium spes non modo propinqvæ sed etiam remotæ ac post
mortern venturæ gloriæ: neqve id solum in magnis sed & levioribus
studiis. Ipse tamen rursus mari me huic committere, qvod toties naufragium minatum est, diu dubitavi; sed vadatus judiciis Amicorum,
qvi haud contemnendum hoc Opus & nullas moturum turbas judicarunt, tandem exorari me passus sum. [. . .]
[. . .] Et sane nulla encomia, nullæ adhortationes mihi persvadebunt,
ut hoc amplius decurram campo, aut per hæc maria iterum navigem.
Ista exercitia relinqvam aliis, qvorum scapulæ meis fortiores sunt,
maculamqve veteris industriæ honesto otio & nihil agendo potius
abluam. [. . .]

Uroen om Kliin har Holberg ellers på forhånd søgt at afværge
ved hård fremfærd mod hver finte og pointe der kunde befrygtes
i almindelighed at virke krænkende eller ventes udlagt som broddet
mod enkeltmand, og især har han villet skåne de ømtålige præster
for blot det mindste gran drilleri:4)

[. . .] Et sánete testor, in conscribendo hoc Itinere innumera me
aeumina, innúmeros flosculos delevisse, ne oflensionem ineurrerem, &
ne in certos homines tela torqvere viderer. [. . .] Solicite inprimis cavi,
ne minima occasio daretur, Clerum in me armandi; nam cum gente
hac pacem colo, experientia edoctus,
---------- Animis qvantæ cælestibus iræ.

Men inspirerende er det ikke sådan at skulle ave sin pen, og
derfor må man tilgive Klim om den skulde være faldet mattere ud
end visse beslægtede europæiske værker: de har nemlig ikke er
lagt tribut til nogen censur. Selv om vi her i riget havde forfattere
med samme evner som de største udenlandske, vilde de næppe
kunne holde deres fulde naturlige mål; på tornefulde omveje eller
langs en afgrund yder en væddeløber jo ikke sit bedste, så lidt
som en syngende pebling under skolemesterens ferie. Kun frygtløs
og ubekymret kan en skribent frigøre al sin kraft; hvis derimod
de ydre vilkår dikterer ham at han først og sidst skal hemme
sin gejst, bliver resultatet derefter:5)
[. . .] Istud tantum monere operæ est, ut si qvis comparando Opusculum istud cum aliis qvibusdam splendidis fabulis moralibus, lang-
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vidum ac sine nervis judicet, sciat non eandem ubiqve esse scribentium
sortem. In Germania, Gallia ac præsertim in Anglia, ubi qvicqvid in
mentem venerit, effundere licet, & ubi compedes ingeniis non injiciuntur, facilius est judicii ac ingenii vires proferre, qvam in Septentrione
nostro, ubi rigidissimis vexamur censuris, qvibus efficitur, ut impetus
scribentis torpeat ac aculei hebescant. Hine licet in nostris terris exsurgerent Poétæ ac Philosophi, qvi eum Anglis pari passu ambularent,
vix tamen maturescerent. Cursor, qvi inter spinas & per devia ac
abrupta ad metam tendit, tardius attingit, qvam ille, qvi per plana
ac pervia rapide currit; at istud non pedum sed viarum vitio imputandum. Sub ferula Magistri nemo bene cantat: metu, cura ac solicitudine
liber erit animus, si vires exerat. [. . .] Præcipuus hie labor est Poetarum,
ut impetum cohibeant, ne negotium illis facessant suspicaces ac rigidi
Censores. [. . .]

Trods det ufrihedens tryk Holberg angiver at have arbejdet
under har han dog med Klim afstedkommet en bog der allerede
nu — to år efter den latinske originals udgivelse — læses på adskil
lige sprog (»variis jam lingvis legitur«; »lingvis mox qvinqve legebatur«; »In varias mox lingvas versum fuit hoc Opusculum«);
tre gange bliver vi oplyst om succes’en — og kan på dette solide
grundlag selv drage vores slutninger.6) Samtidig er der tilvejebragt
en passende baggrund for Holbergs beskedenhed.
Beskeden er han nemlig også, skønt ikke længer yngling. Det
viser sig dog på en ret ejendommelig måde, som man måske tør
kalde praktisk. Således når han slutter sin tredelte udredning af
det underholdende, det bidende og det belærende i Klim (»qvæ in
hac Fabula delectant, pungunt ac instruunt«) med at fragå selve
bogens forpligtelse over for hans teori om i hvert fald de to sidste
af de nævnte elementer — for han vil jo da ikke prale, og skelner
derfor mellem værket som det er og værket som det var tænkt at
skulle være (»Si qvis jactantius istud a me dici autumet, sciat non
de opere me, sed de scopo tantum Operis loqvi«).7) Generelt pro
gram og speciel apologi under én hat — en meget bekvem taktik!
For resten brugt otte år før (1735) i den Betænkning over Historier
som indleder 3. bind af DRH8), og 1746 igen at træffe i Herodianfordanskningen, hvis fortale handler om grundregler for over
sættere.9) Begge disse steder har dog i det hele karakter af en ærlig
selvkonfrontation med idealet, men i Epistola tertias drabeligt suf-
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fisante K/zm-afsnit syner den nys påpegede opvisning i litterær
modesti mindre smagfuld.
Tækkelig i den givne sammenhæng er heller ikke hans udfol
delse af moralsk beskedenhed. Den sætter ind just som Klimmotiverne er ved at være gennemspillet, og åbnes med Holbergs
brysten sig af sit renommé for redebon tilståelse af egne fejl (en
tysk anmeldelse påberåbes10)). Efter et afbrud optages tråden på
ny: med vanlig henflyen til andres dom hævder han aldrig at have
misbrugt sin satiriske åre til afsindigt sortmaleri eller til privat
hævn, men han gentager fordums vedgåelser af lovlig stærk hidsig
hed i svar på angreb. Endelig blaffer dette mixtum af selvdyd og
skriftemål ud i en vag snak om adskillige brist der ikke har særlig
relation til hans forfatterskab — brist som han mere end én gang
har prisgivet offentligt, vistnok for intimt.
Til kontrol hidsættes de relevante stykker af grundtexten:11)

[. . .] Nihil honestius propriorum vitiorum candida confessione: istud
enim est initium reformationis sui ipsius, & in qvovis Philosopho laudandum. Nec aliter judicarunt Ephemeridum publici Scriptores, qvi
opera mea recensuerunt. In novis literariis Hamburgensibus Anno
1732 editis mei fit mentio his verbis: Die tafler, SIRtébräucbe unb libele
©eivobnfreiten laffet er fo wenig an fid) felbft atø an anteve ungeflraft: item alio
loco: SBann er feinen elgenen Character entwirft, mad)t er fid) fein Q3ebencfen
fíd) feíbft ¿uroeiten tnrdtøimebinen. Igitur qvi candide proprios errores
fatetur, & se ipsum nomine compellare non dubitat, in vitia
generis humani absqve reprehensione commentatur. [. . .] Cavendum vero, ne sub specie præceptorum moralium opica feritate bacchentur scriptores ac vindictæ cupidine abrepti in inimicos sæviant,
a qvo crimine me vindicant omnes, qvi opera mea ludiera vero oculo
legerunt, ipse etiam perpetuis adhortationibus a sillis ac sannis scrip
tores deterrere allaboravi, meqve ipsum in præfationibus meis sæpe
damnavi, qvod in retundendis qvorundam criminationibus paulo
vehementior fuerim, qvanqvam id jure belli licitum habetur, & moderamine ineulpatæ tutelæ excusari solet. Et sane si de Sillis ac Sannis
scribendis ageretur, testor me inter cives ultimum fore, qvem aut
præmia aut adhortationes eo adigerent; Istud enim non solum Philo
sopho sed & qvovis honesto homine indignum judico. Utinam nullo
alio crimine premerer! utinam solum istud vitium mihi objicerent
Censores mei, qvod scilicet sub fictis nominibus vitia generis humani
insectatus sim, aut qvod sub festivis apologis præcepta moraba dederim.
Sed variis aliis urgeor vitiis, qvæ qvodam usqve ad reprehensionem
candore ipse identidem exposui. [. . .]
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De gentagne hentydninger til tidligere selvanklager fører uvil
kårligt læseren tilbage til slutningen af Epistola prima. Men denne
association havde han måske hellere undværet, for på et enkelt
punkt glipper overensstemmelsen mellem de to breves syndser
kendelse temmelig afgørende. Hvad Holberg bitrest begræder i
skriftet fra 1728 er at hans alt for store heftighed (nimius ardor)
har afholdt ham fra strygning i Paars af nogle skæmmende skælds
ord og spottegloser (»convitia nonnulla, qvibus scatet«); om så blot
for at få de pletter fjernet kunde han ønske en ny udgave af digtet
(»novam poématis mei editionem optarem«). Lige forinden har han
i lidt andre vendinger tilstået det samme: at visse af hans satirer
er lastværdige (»reprehensionem merentur«); lad være han aldrig
uprovokeret har angrebet nogen (»licet nemini ultro bellum intulerim«) — så er han dog, hidsig uden mål og måde, blevet ved og
blevet ved at øve gengæld mod dem der har udæsket ham (»in iis
tamen perseqvendis, a qvibus provocatus sum, nimis acer ac pertinax fui«).12) Ingen tvivl er mulig: flere af pilene i hans satiriske
digte, navnlig i Paars, har personligt sigte, og Holberg har således
forrådt en af sine pliniske yndlingsmaximer: »Insectamur vitia, non
homines«13), eller — som han engang varierer den — »in vitia tantum non in homines stylum acuo«.14) Hvor dybt er han ikke sunket
— han der i sine Skiemte-Digte og i sit heroisk-komiske epos stræbte
mod rang og sæde blandt menneskehedens sande venner, uden
skelen til billig popularitet! Slægtens rette velgørere er jo ikke de
panegyrikere (»laudatores«) som krybende og morderisk mixer deres
søde, men fordærvelige sirup og er velkomne altid og overalt (»grati
semper & accepti«). I den retning har Holberg nu intet at angre;
tværtimod har han som andre hæderlige og nyttige skribenter taget
det odium på sig efter gode lægers skik (»ritu medentium«) at række
sine medskabninger en bitter, men sund medicin — beske ingre
dienser skal der visselig til. Dog heller ikke for mange og ikke
for beske. Når som helst han har realiseret sine ypperste hensigter
(og det har han da gudskelov i reglen), er hans satirer blevet af den
slags der ikke revser, men forbedrer (»vitia non corrigunt, sed
emendant«), og som der er mere vid og lune i end galde (»plus
leporis [. . .] qvam bilis«).15) Dog — fra denne lykkelige højde skal
han falde, og hans fald bliver stort (»[. . .] animus, qvi in altum
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semel provectus proclivis labitur, nec reperit locum consistendi«).
Selv om han vel kun har gjort etpar enkelte fejltrin, er det til
strækkeligt til at vanære ham — eller har måske ikke netop en
moralfilosof ganske særlig skam af at kludre i den livets kunst
som han giver sig ud for at beherske, ja er han ikke derved
lige så kompromitteret som en lærer der radbrækker det sprog
han underviser i, eller som en falsksyngende personage der vil
gælde for sangexpert!16) Men ak! jeg véd jo kun alt for godt hvad
det er der har vildført mig: det er min usalige vredagtighed (ira
cundia)! — jeg har sagt det før og siger det igen! Dårligt har de
forfattere skønnet som vil ophøje den last til at være modets hvæsse
sten (cos fortitudinis), og ikke æstimerer en taler medmindre han
drives fremad af vredens sporer (»aculéis iræ«), ja vil gå så vidt
som til at nægte den der ikke kan blive ordentlig vred navn af
mand (»virumqve videri negunt, qvi irasci nescit«). Heldigvis me
ner klogere folk det stik modsatte (»At saniores Philosophi videri
virum negant, qvi irascitur«).17) Dem er jeg enig med — desværre
ud fra den skyldiges erfaring.
Så er da mine hovedfejl — som snarere må lignes ved en kronisk
øjenbetændelse (»diuturna lippitudo«) end ved et bygkorn (»oculorum tumor«)------ så er da mine dybt rodfæstede og til dato ikke
aldeles overvundne hovedfejl disse tre: a) en slags intellektuel mis
undelse mod åndelige rivaler, b) en abnorm irritabilitet i samkvem
med mennesker, c) min umådeholdne hidsighed — og værst iblandt
disse den sidste.18) Som et mindesmærke over den står nu i Paars
hine ikke lidet anselige skampletter (»non leves [. . .] notas«).19)
Hvad man så ellers vil mene om Holbergs syndsbekendelse i
Epistola prima (jfr. s. 100—101), er den ikke tættere indvævet i selvfor
svar og selvnøje end at den kan illudere som væsentlig ægte. Kunstne
risk set står den sig godt. Trods noget vist svævende over helheden
er et punkt som forgåeiserne i Paars — om ikke præciseret, så dog
fastholdt. Men just denne vigtige detaille (der ikke er strøget i
Opuscula I, 1737) tilsløres — for ikke at sige: tilbagekaldes — i
tredje levnedsbrev. Det i så henseende afgørende sted kan over
sættes således:20)
[. . .] Satiriske forfattere må passe på at de ikke, under skin af at
moralisere, vælter sig i ækel råhed, og at de heller ikke, voldført af
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hævnlyst, tager på vej over for deres fjender — en brøde som alle de
der med uhildet blik har læst mine humoristiske frembringelser [ved
ludiera bør vistnok forstås såvel Paars og skæmtedigtene som — måske
endda i særdeleshed — komedierne] frikender mig for; jeg har endogså
selv ved stadige henstillinger bestræbt mig for at afholde forfattere
fra at skrive smædeskrifter og nidvers, og i mine fortaler har jeg ofte
misbilliget mine egne lidt for heftige tilbagevisninger af visse personers
bagvaskelse af mig, skønt man ellers anser sådan noget for tilladt efter
krigsreglerne og sædvanligvis undskylder det som lovligt nødværge. [. . .]
Helt klart udtrykker Holberg sig jo ikke her. Nævnelsen af for
talerne turde bero på en distraktion, og de antydede selvbebrejdelser
må i alt væsentligt være dem i første levnedsbrev. Men i det nys
gengivne lille stykke nægter han nogenlunde kategorisk at han over
hovedet skulde have forløbet sig i sin digtning, og man er nærmest
tilbøjelig til at applicere meddelelsen om de temmelig iltre selv
forsvar på arbejder som de to pjecer mod Hojer i 1719. Dog tør
det ikke absolut udelukkes at der kan være tænkt på Paars, Det
hele er meget flimrende.
Kun ét er sikkert: Holberg har i nogen grad skiftet konfessions
taktik m. h. t. sine karakterbrist. Ikke for intet vedføjer han sin
tidligere oprigtighed et »usqve ad reprehensionem«. Allerede 1737
havde han slækket på den, f. ex. fjernet misundelsen fra sit skyld
register.21) Og nu, sex år efter, er han nået etpar skridt videre:
selve hans vitia træder i baggrunden til fordel for hans erkendelse
af dem — hvilken er en dyd. Idet tolderen bodfærdigt slår sig
for sit bryst, voxer farisæeren nogle tommer. Men om denne ud
vikling også er den virkelige Holbergs véd vi ikke, og det kan
hverken »genrologiske« eller andre betragtninger lede os til kund
skab om.
De partier af Æ/zm-afsnittet der ovenfor er gennemgået vil —
blot ved flygtig læsning — røbe afgrundsdybe muligheder for auto
biografens eget ironiske smil. Men hvis det endnu trækker om
hans mund — som det umiskendeligt var tilfældet i Epistola prima
— så har han haft et guddommeligt held til at skjule det. Selv
portrættet fra 17 2 8 er, dets »store« tendenser ufortalt, ikke pantheon-dueligt. Anderledes i 17 43: da stiles der — med permission
— mod ophængning på Frederiksborgmuseet.

EPT: DET UNDERHOLDENDE I KLIM (»QVÆ DELECTANT«)

33

Alligevel er der revner i monumentaliteten. Nogle af dem er lige
før faldet os i øjnene. Og der behøves ingen lup for at finde flere.
Arbejdet er ikke videre rart, men det må gøres. Vi holder os stadig
til den brede harangue over Klim.
Af Underjordiske Reises tre sammentvundne tråde (»qvæ [. . .]
delectant, pungunt ac instruunt«) er det morskaben som Holberg
har sværest ved at tage stilling til, og hans vaklen korresponderer
delvis med et stemningsskifte over for publikum. De stereotypt op
trædende »venner« (?) har fundet historien på én gang uskyldig
og fornøjelig (»innoxiam simul ac festivam«), og det giver han dem
ret i — notabene: med den tilføjelse at bogen kun (!) byder på
harmløs skæmt og et slags moralsystem, som dog er krydret med
vid, for sådan skal det jo være i et skrift af den pågældende art
(»licet jocos tantum innoxios ac totum qvoddam systema morale
sed sale conditum, prout natura Operis exigit, complectatur Liber«).22)
At der er tilsat det underholdende diverse stænk af noget krassere
motiveres altså genremæssigt. (Der vil senere (s. 36—39) blive gjort
rede for denne motiverings nærmere indhold og særlige bag
grund m. m.). — Den eftersætning som foranstående Zzcei-vending
kræver omhandler Holbergs dobbelte betænkelighed ved en ud
givelse af det innocente opus: a) helt fraregnet at den lette anret
ning gerne kunde pådrage en aldrende forfatter mistanke for at
gå i barndom, passer et muntert divertissement ilde til den nær
værende adstadige tid (»ista temporum gravitate«) med dens til
behør af alvorsmænd (»Catonum qvorundam«) der holder alt
lystigt for lastigt og en kristen uværdigt (»qvi qvicqvid festivum ac
amoenum est, nauseant, reprehendunt, ac christiano homine indignum judicant«); b) det iblandede nysekrud vil — som det jo
plejer at gå — fremkalde tåbelige og pedantiske fortolkninger
(»stultas ac ineptas interpretationes«), særlig generende for en bedaget herre der tilmed idelig skranter.23) — Imidlertid er det rent
underholdende i romanen sandelig ikke at foragte, selv om han
egentlig har det fra nogle enfoldige norske landsmænds tossede
skrøner om deres samkvem med trolde og andre lignende væsner
(»Faunis ac Lemuribus«) dybt inde eller nede i klippehuler.
Men af disse høj- og bjergtagne almuefolks elendige snak har han
Ludvig Holberg skabt et påfund som aldrig før er set i litteraturen
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og derfor nok er værd at lægge berømmelse på (»qvæ fictio ob
gratiam novitatis commendari potest«). Og han har vidst at ar
rangere heltens forbløffende oplevelser så afvexlende at de både
gør indtryk på læseren og morer ham (»Viri fata stupenda ob varietatem Lectoris animum afficiunt & delectant«) — og det lige til det
sidste, da grundlæggeren af et monarki på en halv time igen bliver
til en stakkels baccalaur. Ikke sært da at der virkelig er dem som
bare for fornøjelses skyld og for tidsfordriv tager fat på Klim (»Hine
sunt, qvi animi tantum causa, & ut tempora fallant, leetionem hujus
Libelli iterent«). — Altså det pure gøgl (»nugacia«), vil man sige?
— ja men dog ikke ganske formålsløse narrestreger (»sed non
inanes omnino nugæ«), al den stund det lokker husarerne ind: får
tag i mennesker der ellers aldrig vilde drømme om at åbne en
ordentlig bog; Holberg kan da også retfærdiggøre sit trick ved re
ference til mangt et navnkundigt forbillede der ikke har undset sig
ved at sætte den mading på krogen som han véd huer fiskene.24)
— Lige så venligt og pædagogoptimistisk den frejdige selvrekomman
dør her betragter det illitterære publikum, lige så vrantent og sort
sindet tilkendegiver han det sin foragt i Æ/zm-afsnittets udgang, i
det mindste når det drejer sig om hans egne landsmænd: han har
personligt sinket fremkomsten af den danske oversættelse, for dels
kan de fleste af os jo Tysk, dels har han ikke brudt sig om at kaste
perler for svin og lade sine moralske paradoxer blive genstand for
menigmands vrange kritik (»perversæ piebis crisi«), ja han synes
knap at tro på opdragelsens mulighed, men holder med den muld
varpemoder der nægtede sin læselystne datter et par briller og
advarede hende mod at overskride sine naturlige grænser (»desine,
ait, fdia! ambire ea, qvæ naturæ luæ adversantur; nam conspicilla,
qvæ hominibus iisui sunt, nil prosunl talpis«).25) Med denne kursi
verede salut til samme almue som han fem år senere (i epistel 179)
hævder at have omstøbt ligesom udi en anden form forlader han
Klim og går over til næste punkt på dagsordenen. I den grad giver
han efter for sine luner at han gladelig — med få siders mellemrum
— modsiger sig selv i et spørgsmål der dog skulde være omtrent det
vigtigste af alle for en foregiven folkereformator. — Men hvorfor
undre sig over hans kassation af det tørre træ når ikke engang
det grønne kan være ham til måde! Øm som han er over det mo-
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rende element i sin roman, går han alvorligt i rette med nogle i
øvrigt velvillige anmeldere der har stemplet usandsynlighederne i
hans fiktion som — ganske vist tilgivelige — fejl i et ellers smukt
og sindrigt handlingsforløb. Det ser næsten ud til at den hensyns
fulde tone er gået ham extra stærkt på nerverne. Med slet ned
dæmpet arrigskab gengælder han spidst deres nådige absolution,
men de højlærde herrer må dog lige tillade ham at gøre dem op
mærksom på de anholdte absurditeters parodierende sigte: de er
rettet imod løgnene og fantasterierne i visse exotiske rejsebeskrivel
ser, hvad han for resten har nævnet i to fortaler [som ikke findes!].
Hvorefter Holberg strax skifter spor og argumenterer helt ander
ledes: når man konsekvent tænker sig en verden forskellig fra vores
egen, er der så i grunden noget som helst utroligt? Hvis en af os
jordboere gav de eventuelle indbyggere på en fremmed planet en
pålidelig skildring af vores klode, vilde så ikke f. ex. saturninske
eller lunariske kritikere strax få travlt med at ivre mod manglende
omsorg for sandsynligheden (»diccrent, nulla verisimilitudinis
ratione habita«)! Følgelig indgår selv hans mest vanvittige påfund
i det narreværk han kræver respekteret, bl. a. fordi det, skulde
det end være en fejl, i hvert fald er en fejl som de største mønstre
har tilskyndet ham til, ja de lærdeste, retskafneste og alvorligste
mænd (doctissimi, sanctissimi ac gravissimi viri), men dem kender
hans ærede recensenter åbenbart ikke alt for godt, og de må nok
have glemt et viist ord af Cicero: at endog i skæmt kundgør der sig
klart noget af den sædelige karakter (»zn ipso joco aliqvid probi
ingenii elucet«). Derfor er det lidet velbetænkt når de snart roser
hans frodighed i at hitte på (»ingenii qvandam ubertatem«), snart
dadler hans »nugas« som upassende for en gamling og for en
filosof; hvad de bifalder og hvad de laster er nemlig ét og det samme.
Men — bevares! — de vil mig jo ikke noget ondt, og de skal da
have lov til at beholde deres mening — nu har jeg i al elskværdig
hed sagt dem min.26) — Tilvisse er det med god grund når Billeskov
Jansen udtaler at Holberg fordrer alt for sine bøger.27) Hans krav
kan blive så grådige at han forspiser sig i mesterskab, byder det
enkelte værks position en mere blandet fuldkommenhedskost end
tjenligt er. Vi har konstateret hvordan han herliggør moro-linien i
Klim under tre synsvinkler: a) effektiv publikumsmading, b) litte-
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rær parodi, c) gennemførelse af en utopisk logik. Disse aspekter
kan alle være berettigede, men de klarer sig bedst hver for sig.
Lader man dem samarbejde, dukker der genante problemer op,
f. ex. om ikke nogle af de rejseforfattere han påstår at have villet
karikere har tumlet sig hinsides al såkaldt virkelighed med lignende
kunstnerisk og logisk suverænitet som han selv.
Holbergs meget omstændelige og ret spredte behandling af qvæ
delectant skygger dog ikke for hans tydelige erklæring angående
Klims hovedformål: hele den morsomme og spændende historie er
lutter spas og kun digtet som underlag for en række moralske lær
domme og ræsonnementer (»Tota Historia, cum tantum vehiculum
sit præceptorum ac meditationum moralium, mere nugax est«).28)
Én gang til får vi det at vide: bogens centrale sigte er moralsk
(»Qvod attinet ad Doctrinam morum, qvæ Operis præcipuus scopus
est [. . .]«).29) Allerede hermed er jo — indirekte — den rene satire
(qvæ pungunt) placeret som noget subalternt i forhold til det be
lærende (qvæ instruunt), for så vidt sat i niveau med qvæ delectant.
Og heller ikke den får sin specielle omtale i ubrudt sammenhæng.
Fra særanalysen af det bidende er forhen (s. 33) fremdraget den
genremæssige motivering (»[. . .] jocos tantum innoxios ac totum
qvoddam systema morale, sed sale conditum, prout natura
Operis exigit [. . .]«).30) Ganske den samme begrundelse — kun
bredere udformet — optræder hen mod slutningen af vores text,
nu med et større perspektiv, omfattende Holbergs hele fiktions
bagage, Klim inclusive. Det hedder her at han i sine digteriske skrif
ter slet ikke har villet agere dømmende og revsende sædeligheds
inspektør; hans hensigt har blot været den at give sit fædreland
nogle »skønlitterære« arbejder og således fylde de videst gabende
huller i Danmark-Norges reoler, ikke netop til skade for tvilling
rigets internationale anseelse. De genrer han har dyrket er imidler
tid væsentlig konstitueret ved det bidende og stikkende, saltede og
krydrede; altså er det hovedløst at spørge ham hvorfor han skriver
så skarpt — man skulde hellere spørge hvorfor han i det hele skriver
komedier, satirer og moralske fortællinger. Og nu kan man natur
ligvis godt sige at al den slags vil man ikke vide af, men så har man
med det samme sat sig uden for civiliseret selskab og kommer i
karambolage med tænkere af Platons og Sokrates’ format. Et stort
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og gloriøst departement af verdenslitteraturen må vel dog, også
under nordiske himmelstrøg, udøve en såpas kraftig autoritet at
intet fornuftigt menneske kan andet end godkende ovennævnte
genrer — ja men dermed er det bidende og stikkende, det saltede
og krydrede lyst i kuld og køn, for en komedie uden snertende vid
og en satire uden smertende bid (og en moralsk roman som Klim
uden brændende svid) er som en vogn uden hjul.
Det er nødvendigt at denne argumentation fremvises in originali :31)

[. . .] scopum operum meorum esse, non ut censorem agam, sed ut
in literis elegantioribus specimina qvædam dentur, & ut habeat Patria,
qvo obviam eatur crisi eorum, qvi defectum qvemdam in his literis
nobis olim objecerunt. Hine in Speciminibus istis, qvæ acúleos ac bilem
exposeunt, sales spargo; ita enim rei scribendæ lex & necessitas jubent.
Et eum ita se res habeat, qværendum potius, cur Comoedias, Satyras
ac Fabulas morales scribat Autor, qvam cur aculeata dictione utatur.
Istud si reprehendunt, cum gentibus moderatioribus, eum maximi
nominis Philosophis, cum Platone, cum ipso Socrate rem habeant. Si
vero tot exemplis convicti istud scribendi genus proscribere verentur,
necessitatem salium ac aculeorum agnoscant; nam comoedia absqve
sale, satyra absqve aculéis est veluti vehiculum absqve rotis. Hine,
aut istud plane damnandum, aut hoc tolerandum. [. . .]

Ifølge Holbergs angivende er denne deklaration ikke meget mere
end en gentagelse af udsagn i de to første levnedsbreve. Epistola
secunda kan man her se bort fra, men i Epistola prima leder man
ikke ganske forgæves efter tilløb til en lignende opfattelse af den
virksomhed der så lykkeligt åbnedes i 1719.
Den højst blandede modtagelse af Paars refereres derhen at nogle i
det digt hørte indvarslet en vrøvlets epoke i dansk poesi, medens andre
mente at nu var vrøvlet just ved at høre op, idet vi omsider havde fået
et på modersmålet skrevet litterært arbejde der var præsentabelt for
franskmænd og englændere (»jam Daniam poema vernaculum Gallis &
Anglis monstrabile«).32) — Om de tilskyndelser fra fornemme mænd der
skal have presset Holberg ind på komediebanen beretter han at de var
inspireret af andre nationers exempel33), og han måler komediernes succes
på den kendsgerning at de blev opført vexelvis med de ypperste af Moliéres
og under lige så stærkt bifald (»fabulas meas cum optimis Molleri alternis
vicibus exhibitas pari applausu«).34) — Både stil og ånd i Metamorphosis
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erkendes at hidrøre fra et forsøg på at efterligne Ovid (»Conatus sum stilum
ac indolem Poétæ Sulmonensis effingere«).35) — Og i sin status sidst på
året 1727 slår han sig til tåls med bevidstheden om at have gjort sig for
tjent af modersmålet (»de lingva patria bene meruisse«) og løftet dansk
litteratur til den højde at vi ikke længer har nødig at gå til udenlandske
bøger for at blive oplyst om hvad der er godt og hvad der er ondt (»ut
peregrinis de doctrina morum literis amplius non egeamus«).36)

Dette magre udbytte, som jeg af loyalitet mod Holbergs henvis
ning har fundet det umagen værd at notere, afkræfter ikke det
indtryk at han — i det mindste som selvbiograf — først i 1743 an
lægger en klart genremæssig betragtning på sit forfatterskab. Men
under hvilke omstændigheder fremsætter han sin tilsyneladende så
principvægtige generalerklæring? og hvordan fungerer denne ud
talelse på sit sted i Epistola tertia?
Han tænker sig stående over for en gruppe af kritikere der an
griber ham med hans egne våben (»qvi propriis me sagittis impetunt«) og bl. a. foreskriver ham følgende alternativ: enten må han
indstille sin spot over andre moralister eller selv give afkald på
at moralisere, for træffer han ikke et sådant valg, kan det se ud
som han vil tiltrodse sig et moralist-monopol (»in doctrina morum
monopolium sibi arrogare videatur«).37) Trængt op mod en mur
er det da at Holberg slagfærdigt melder hus forbi og skubber sine
skudsikre genrer frem foran sig.
Og denne karakter af sidste udvej er langtfra det eneste der
underminerer meromrørte passage.
Især blotter Holberg sig farligt når han opfordrer sin tænkte
modpart til at spørge ham hvorfor han skriver satirer, komedier
og moralske fortællinger. Det måtte være en grumme ubehjælpsom
tokkenok der ikke omgående tog ham på ordet og — med en lidt
maliciøs variation — interpellerede ham sålunde: siden nu salt og
peber ret egentlig synes at byde Dem imod, hvad er så grunden til
at De har slået Dem på netop de genrer som hvert øjeblik driver
Dem på hovedet ind i krydderiskabet? — blot ved en løselig bladren
i Scaliger kunde De dog sagtens have fundet andre digtarter der
ikke vilde have været overflødige prydelser for vores armodige
danske litteratur. — Men dette drilleri har Holberg ikke anti
ciperet i sit kortfattede »genrologiske« manifest. Og etpar skin-
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relevante citater andetstedsfra i Klim-afsnittet kunde ikke have vær
get ham mod fortsat boren.
I en ordstrid som den her fingerede vilde Holberg såmænd have
tjent sin sag bedst ved at bryde overtvært og erindre om sin rede
gørelse i første levnedsbrev for sin genesis som satirisk digter. Lige
meget om den i enkeltheder er rigtig eller ikke, aflægger den et
fyndigt vidnesbyrd om temperamentets primaritet og prioritet over
for genrestudiet. Uden korrektion af de pyntende misvisninger skal
der meddeles et yderlig knapt sammendrag:
Historikeren Holberg er af en ung fagfælle (Hojers navn nævnes
ikke) blevet angrebet for plagiat og renser sig, presset dertil af
venner (!), ved en latinsk pjece, komponeret som en humoristisk
disputats og med visse momenter af fiktion. Den gør lykke, og da
den frække bagvasker snart efter udgiver nogle forargelige juridisk
teologiske paradoxer om forbudte ægteskaber, går Holberg over til
offensiven med et nyt skrift af lignende karakter som det første.
Denne gang mener nogle at han er faret for hårdt frem; han véd
sig dog fri for at have brugt skældsord og har overhovedet ikke
generet privatpersonen, men han har — som det nu engang er hans
natur — sagt den skarpe sandhed under en spøgende form (»[. . .] ita
fert indoles mea, scilicet ridendo dicere verum«). Nu skal det hver
ken gå værre eller bedre end at den smule skærmydsel giver ham
blod på tanden: så led han hidtil har været ved alle slags vers, får
han dog lyst til at prøve sine kræfter på en satire i bunden stil, og
går i lag med en Juvenal-imitation.38)
Denne bekendelse fra 1728 — der virkelig er en bekendelse —
udgør en nyttigt reviderende kommentar til den falske »genrologiske«
nøgle af 1743. Men også i andre »rettelser og tilføjelser« er Holberg
selv leveringsdygtig.
Således m. h. t. den flothed hvormed han rører Comoedias,
Satyras ac Fabulas morales sammen i én gryde. I sine tidligere bi
drag til de to førstes teori har han jo dog — skønt uden under
stregning — fastslået en afgørende forskel mellem dem, i det mindste
inden for sin egen praxis.
Hvad satiren angår, er kildestedet fremfor noget Just Justesens
Betænkning over Peder Paarses Historie, forrest i digtets 3. bog
(sommeren 1720). Synderlig respekt for de store mestres admini-
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stration af genren lægges der ikke for dagen. Det konstateres mis
billigende at hverken den antikke eller den moderne norm ude
lukker et nærgående præcist sigte mod forfatternes nærmeste milieu;
førende poeter som Lucilius, Horats, Juvenal og til dels Boileau
»forestiller deris egne Nationers Caracteres«, og nogle af dem undser
sig ikke »for at nævne de u-riimelige Folk/ som de criticere over,
ved deris rette Navne«, ja selv Boileau, hvis ry for at have »sat
Satiren paa en god Food« især skyldes hans smagfulde erstatning
af en Juvenals »plumpe Skandskrifter« med »et flint Morale« —
selv Boileau har i sin Lutrin været temmelig næsvis mod den højeste
parisiske gejstlighed, »som er en delicat Ting at røre ved i Pave
dømmet.«39) — Anderledes med Hans Mikkelsen. Hans forsæt
har kun været40)

at fornøye got Folk/ som finder Behag udi Skiempt og Lystighed/ og
at moralisere paa en comiqve maade over adskillige Laster og Skrøbe
ligheder/ som findes iblant alle Nationer; Thi alle de Caracteres, som
bliver udi dette poemate forestillet paa en og anden u-riimelig Person/
ere saadanne/ som icke angaar meere voris Nation end alle andre;
[. . .] Min Meening er [...]/ at jo meer generaliter mand moraliserer, jo
mindre kand det kaldes Satire: Saaledis er det meer innocent at sige/
Verden er ond/ end at sige der ere onde Folk udi det Land/ meer uskyl
digt at sige/ det Land/ end den Bye er ond/ og endnu meer at sige/
den Bye er slem/ end at sige/ Hans Kudsk/ Niels Vognmand/ Jens
Kieldermand/ etc. ere vanartige/ jo meere special jo meere satyrisk. [...]
Tilsvarende synsmåde antydes i Just Justesens korte fortale til
Paars' l.bog (efteråret 1719)41), går igen i både Hans Mikkelsens
og Just Justesens fortale til 4re Skiemte-Digte (1722)42), viser sig også
i slutningen af skæmtedigt nr. 3 (Critique over Peder Paars)"13), og
udtales endelig i Holbergs eget navn i Epistola prima44); nuancerne
er uden større betydning.
Ser vi nu modsætningsvis på Holbergs komedieteori, som den
møder os i Just Justesens Betenkning over Comoedier (forrest i
1. bind af 1723/1724-udgaven), bliver især følgende krav at mærke:45)

[. . .] En Comoedie-Skriver maa beflitte sig paa/ at de Stycker hand
forrestiller ere naturlige og uden Affectation/ saa at Tilskuerne skal
kunde bilde sig ind/ at det er Alvor. Derfor var det at ønske/ at i alle
Comoedier Scena var udi det Land/ hvor de forrestilles/ at Tilskuerne
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kunde slippe for at fingere sig andre Lande i Hovedet/ og ligesom bilde
sig ind/ at saa snart de have faat deres Passeer-Sæddel/ de i et Øjeblik
med det heele Comoedie-Huus bleve forflytted til Rom/ Grækenland/
Spanien eller Frankrig. Fornuften viser ogsaa/ at det maa skurre i
delicate Øren/ at høre en Spansk Historie forrestilled paa Danske/
hvorfore den Spanske Bonde/ der kommer og taler Sellandsk udi Festin
de Pierre behager mig icke nær saa meget/ som Jeppe paa Bierget/
og er derfor ingen Tvivl paa/ at dersom de der oversætte Molieres
Gomoedier vilde med Scena forandre Navnene/ og giøre icke alleene
Ordene/ men heele Gomoedien Dansk/ det jo havde langt bedre Virk
ning/ og naar heele Comoedien skal være Dansk/ saa maa icke alleene
Scena og Navnene/ men og Charactererne være Danske; og er derfor
adskillige fremmede Gomoedier aldeeles icke beqvemme for vor Skue
plads. Tartuf hos Moliere kand aldrig blive Dansk/ thi Hoved-Personen
er en Directeur de Conscience/ som under Helligheds Skin bemægter
sig Herredomme udi et Huus/ hvilke slags Folk voxe alleene i de Ro
man Gatholske Lande.
Alle Doctor-Comoedier ere ogsaa urimelige her i Landet/ hvor den
Medicinske Nation er et fornemme Folk/ der aldeeles icke er befænget
med de Lyder/ som findes hos de smaa omløbende Medici paa endeel
andre Steder. Iligemaade passer de meget Romansk forliebte Skuespill
sig meget lidet her paa Stedet/ og haver icke den Grace her som udi
Engeland eller andre Riger/ hvor Folk henger sig af Kierlighed; [. . .]

Så vidt i sin erkendelse er Just Justesen endnu ikke nået da
han året før skriver fortale til skæmtedigtene:46)
[. . .] Nogle [satirikere og komedieforfattere] nevne ingen Personer/
afrisse og straffe alleene Lyder/ andre sigte vel til samme Maal/ men
for at giøre deres Verk meere uskyldigt/ sammenskrive Historier og
Comoedier, hvorudi forrestilles urimelige Personer/ under hvis Navne
Feyl og Lyder straffes. Udi saadanne Comoedier eller Historier afmales
enten en viss Nations- eller Societets-Fe]]./ saasom udi den anseelige
Engelske Comoedie, kaldet Sir Poletick, afrisses de Venetianers Genie,
udi St. Euvremonts kaldet Les Academiciens censureres det saa kaldte
Academie Franko ise.
Eller udi Comoedier sigtes paa intet Land eller Societet udi Særdeelished/ men skiemtes med heele Verden udi almindelighed. Saaledes er
den Engelske Ben Johnsens og Molieres Comoedier, item Hans Mikkelsens Heroiske Poema, de honneteste og uskyldigste Satires, eftersom de
straffe og divertere tillige/ censurere ikke et men alle Fejl; ikke et Lands/
men det heele Menneskelige Kiøns. [. . .]

Her genkendes fra betænkningen over Paars den foregivne for
kærlighed for den generelle satire og en tilsvarende reservation over
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for den specielle, kun at denne smag nu også er udstrakt til den
dramatiske satire. Men i Just Justesens æstetiske kategoriverden er
komedien foreløbig — ganske som skæmtedigtet og den humoristiske
epopé — et læseobjekt, ikke en frasondret scenedigtning med sær
egne appel- og illusionskrav.
Derimod optræder komediebetænkningens lokalfordringer af
1723 atter i første levnedsbrev: Holberg har gjort sig særlig umage
for i sine lystspil at fremvise sådanne fejl og laster som ikke før
har været medhandlet af nogen komisk forfatter og som er ejen
dommelige for hans eget land (»Id mihi imprimis curæ erat, ut in
novis comoediis nova vitia ab aliis comicis intacta ac genti huic
peculiaria exhiberem«).47) Man ser hvor godt originalitetsambition
og dramatisk-pædagogisk program her går i spand sammen. —
Han havde nok gerne imødekommet naturligt hjemlede perifere lo
kalfordringer for at få en af sine komedier opført i Frankrig. Men
efter hvad han påstår, har den parisiske goút omved midten af
1720rne fået den nykke ikke at tåle almuesfolk som hovedpersoner
i en komedie, og hvad vilde der mon komme ud af ideen i hans
Kandestøber hvis han skulde omskabe sin samling håndværkere til
et doktor- og advokatkollegium!48) Han har vel på nævnte tidspunkt
ikke haft nogen som helst teaterchance i Frankrigs hovedstad; i givet
fald havde han dog næppe kapituleret over for en dum modes ulti
matum. Og næppe heller over for radikale lokaliseringskrav fra den
store franske komedie. Indskrænkningerne i hans gæstfrihed mod Mo
liere var andet og mere end udslag af rivalnid; de savnede ikke saglig
begrundelse, og ved personligt at tage konsekvenserne af dem i Paris
vilde han på én gang have holdt en ideal skanse og plejet sit renommé.
Der er altså uimodsigeligt en kløft mellem Holbergs satireteori
og hans komedieteori. Skal man tro ham, vil han en satire der er
så lidt satirisk — o: så lidt speciel — som på nogen måde muligt;
endda skal det ikke fejle at talrige individer vil føle sig ramt: »Thi
jeg er vis paa/ at om Hans Mikkelsens Poema var oversat paa Persisk/
skulde mange Borgere udi Ispahan sværge paa/ at det var sigtet
paa dem«.49) Ak! man kan spare sig al ængstelse på konkretionens
vegne: selv den mest generelle satire skal læserne nok besørge i
detailler appliceret upåklagelig exakt, og det til et misforståelsens
overmål! Omvendt må man frygte at en komedie der rører sig helt
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uden for tilskuernes daglige horisont — selv om den måske efter
sin oprindelse er særdeles milieufast — vil kede dem, desorientere
dem, forholde dem den indbildning »at det er Alvor.«50) En læser
har timer, dage, uger til sin rådighed — hvad der ikke altid be
kommer ham vel; en teatergænger bombarderes sekund- og minutvis,
og er nu projektilerne af en så mærkværdig substans at han slet
ikke føler dem, kan man ikke fortænke ham i at give dem skylden,
og ikke sin hud!
Jeg har her vovet et ræsonnement i forlængelse af Holberg, og
jeg tror han havde kunnet bruge det — hvis han havde haft brug
for det. Men det har han ikke haft. Hvor skarpt et skel han end
har rejst mellem sit satire- og sit komedieideal, har han dog aldrig
gjort opmærksom på det, og han er jo ellers svært ihærdig med pege
pinden. Hvorfor har han i dette tilfælde ladet den stå?
Mon ikke fordi han kun alt for vel har vidst at hans satireteori
ingenlunde dækker hans praxis, og at hans indrømmelse af etpar
udskred fra den rette generelle vej, stedt for sandhedens trone,
kunde svulme op til et kæmpemæssigt secretum? Mon ikke fordi
han har erkendt sin teori som væsentlig en apologetisk manøvre?
Rigtignok: i sin egenskab af stor kunstner kan han godt — i klas
sikkens ånd — have fantaseret om eller forudsat en konstant
menneskenorm, i hovedsagen uafhængig af tid og sted, og højde
dragene i Paars og skæmtedigtene tåler en så fordringsfuld målestok.
Men ikke mindst hans egen overbevisende ægte rapport om sin
fødsel som satiriker (jfr. s. 39) turde dog røbe hvor grundigt han
har forstået sit talent — om man vil: sin svaghed — for det nøj
agtige sigte mod enkeltmand og mod bestemte, kommenterbare
uting og misvæxter, være sig blot latterlige eller rent ud strafværdige
eller endog oprørende. Han kan da have haft gyldig årsag til ikke
direkte at konfrontere den generelle, stedløse, »overnationale« satire
med den mere specielle, lokaliserede, nationale komedie, for en
sådan anskuelsesundervisning kunde nemt medføre at kvikke øjne
ved nyfigent eftersyn måtte drage den påståede forskel i tvivl, og
det var jo ikke meningen.
Eller------- var det alligevel? I Epistola prima står — med få
siders mellemrum — de to postulerede genrers grovt ridsede kontra
fej. Flygtigst nedkradset er den generelle satires, men når de oven-
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for (s. 39—42) belyste »præfationes apologeticæ« foran såvel Paars som
skæmtedigtene (»Præfixæ sunt tam poémati qvam satyris«) bringes
i erindring51), klarer man sig med Plinius-citatet »Insectamur vitia,
non homines« og med den forsikring at hvis Holberg agtede at
slynge sine vers mod individer og derved fravige sin fastlagte gencraliseringskurs, så vilde han begynde med sig selv (»Nam si in
singulos dicta jaculari, extraq; orbitam vagari statutum animo
esset, a me ipso exordium facerem«).52) Tydeligere, og derfor uden
henvisning til nogen fortale, er komediens specielt danske ansigt
skitseret: »Id mihi imprimis curæ erat, ut in novis comoediis nova
vitia ab aliis comicis intacta ac genti huic peculiaria exhiberem.«53)
Som før sagt: kontrasten mellem de to genrer er ikke understreget,
men opdagelsen af den er så at sige lagt hen til enhver nogenlunde
vågen læser — for mig en bekræftelse på mit indtryk af første
levnedsbrevs tit åbenhjertige mystifax.
Vi har set (jfr.s.36—37 og 39) hvordan hans tilknappede mod
type i Epistola tertia med en fortielsens taktik samler satire og komedie
under ét, og endda tilføjer en tredje genre, den moralske historie
eller roman. Han vender således tilbage til Just Justesens kaos i
skæmtedigt-fortalen af 1722 (se s. 41—42), men hvad der dér var naivt
er her bevidst. Holbergs formål nu er — for hvilken som helst pris
— at konstituere sin særlige satiriske genre som den i sin omfattende
almindelighed desatiriserede satire, og altså må der ikke med et
ord mindes om komediesatirens snævrere (og derfor mere ubehage
lige) karakter — sæt nogen kom for skade at drage farlige sammen
ligninger!
Selv når Holberg i første levnedsbrev vil godtgøre hvor harmløs
Paars i grunden er, lægger han dog ikke skjul på digtets krasse ele
menter; som sædvanlig er det andres (!) beundring han refererer,
og den gælder navnlig den mesterlige blanding af strengt og spøge
fuldt i lige mål, af det yderlig skarpe og det charmerende elsk
værdige :M)

[. . .] non deerant hujus operis sani interpretes ac masculi defen
sores, qvibus non minus magnum qvam pulerum videbatur satyras
utiles ac severas pari jueunditate condire, summæq; acerbitati tantum
comitatis adjungere, ideoq; cum innotuerit nornen meum, gratias mihi
utroq; nomine egerunt; [. . .]
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Mærkbart blidere hedder det 1743 om Klim at denne fortælling
jo nok på en måde må kaldes en satire for så vidt som man ikke
kan frakende dens skildring af fejl og laster et vist bid, men allige
vel gør den ikke sin filosofiske autor skam, eftersom der sigtes
mod hele menneskeslægten, og hvad for øvrigt stilen angår, da er
den sandelig ikke nær så hvas som det egentlig kræves af den slags
værker, idet de på én gang skal snerte og more, nej der er nok dem
der vil finde skrivemåden alt for moderat og ængstelig og dæmpet,
men det er nu vigtigt ikke at gå for vidt, og navnlig — altså — ikke
at hengive sig til angreb på enkelte mennesker. Blot man undgår
det, bliver det, ret beset, ikke en satire man skriver, for så sårer
man ikke, man tværtimod læger, og man underviser. Jo videre en
satire favner, des mindre satire er den. Hvis Holberg helt nøje skal
artsbestemme sin bog, så vil han kalde den en filosofisk spøg —
en genre der altid har været regnet for tilladelig, da jo de typer den
præsenterer kan passe på ethvert land. — At denne lidt sludrende
gengivelse ikke er illoyal skulde fremgå af nedenstående:55)

[. . .] Fateor, Satyram qvodammodo dici posse ob stilum dentatum,
qvo vitia exprimuntur. At cum tela promiscué in totum genus humanum
torqventur, Satyra est Philosopho non indigna: & forsitan dictio
adstricta nimis, timida ac sine nervis aliis videbitur, cum natura ejusmodi operum poscat, ut sint aculeata, utqve pungant simul ac delectent. Cavendum tamen sedulo est, ne ultra limites exspatientur autores,
& ne cum singulis sed cum toto genere humano rem habeant. Hane
legem si seqvantur, non satyras scribunt, sed instruunt, non lædunt,
sed medentur; qvo latior est satyra, eo minus satyræ nomen meretur;
[. . .] Ad jocos Philosophicos, qvi liciti semper habiti fuerunt, jure
refertur Iter hoc Subterraneum, cum Gharacteres, qvi exhibentur, ii
sunt, qvi unicuiqve genti aptari possunt. [. . .]
Her er den til tamhed grænsende beherskelse altså forklaret som
resultatet af en hemning Holberg frivilligt har pålagt sig for at gøre
fyldest i den genre han kalder jocos Philosophicos. Andetsteds i
det pågældende afsnit har han jo imidlertid ladet den samme selv
disciplin være et højst nødtvungent offer til en stram censur og en
snæversynet og ømskindet gejstlighed, (jfr. s. 27—28). Efterhånden som
man trænger ind i denne text, hærdes man over for inkonsekvenser.
Derfor glæder man sig dobbelt over Holbergs faste og klare be-
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lysning af den moralske kærne i Klim: hans korte redegørelse for
qvæ instruunt når op i plan med selve bogen. To indbyrdes tæt for
bundne lærdomme pointeres: a) advarslen mod at lade sig narre
af skinnet og favne en sky i den tro at det er Juno, b) opfordringen
til at se fænomenernes relativitet i øjnene, bryde ud af sine tilvante
forestillinger og modnes til et rummeligt syn på andre livsformer
og vurderinger end ens egne. — Selvsagt må en moralist med denne
grundholdning kaste vrag på de gængse tomme deklamationer mod
det sæt af standardlaster hvormed så mange traditionelle satirer
indtil ulidelighed er møbleret. Han må tage fat forfra, stille sig på
bar bund og spørge: er det og det nu også laster? og er det og det
nu også dyder? Gerne lader han andre om at prædike og skælde
ud, foretrækker i stedet at afskildre nogle illustrerende karakter
typer til læserens personlige bedømmelse, og sker det endelig at
han giver regler og forskrifter, er det gerne under en paradox form
der kan æske publikums selvtænkning. Lidt urolig er han ved den
viden at sandhedens spøgefulde tjenere bliver lige så mistænke
lige ved deres smil og latter som sædelærere der fnyser bliver popu
lære på deres nidkære alvor — men det får ikke hjælpe: jeg Ludvig
Holberg moraliserer altså gennem lystig fabuleren, og gid det var
min eneste fejl!
Dette er hvad man — uden tilsnigelser, blot ved hist og her at
gå et spadestik under overfladen — får ud af hans Latin:56)

[. . .] Qvod attinet ad Doctrinam morum, qvæ Operis præcipuus
scopus est, characteres, qvi sparsim disseminantur, maximam partem
paradoxi sunt; Virtutes ac Vitia ea sunt, qvorum specie sæpe decepti,
Junonem pro nube amplectimur. [. . .] qvicqvid [. . .] Klimio nostro,
qvi ex hypothesi vulgari virtutes ac vitia metitur, obvium fit, paradoxon est, & qvod primo intuitu improbat post seriam meditationem
miratur, laudat ac extollit, adeo ut totum fere opus eo collineet, ut
errores populares expugnentur, & species virtutum ac vitiorum ab
ipsis vitiis ac virtutibus solicite distingvantur. Pleriqve morum cen
sores contra avaritiam, libidinem, profusionem & alia id genus vitia
usqve ad ravim declamant; sed hoc est cramben centies coctam recoqvere, & ea repetere, qvæ lippis ac tonsoribus cognita sunt ac vulgata. Sonantia tantum verba sunt, qvæ auribus obstrepunt, sed corda
non movent. Vere hi docent, qvi decisis, amputatisqve falsis opinionibus, veras retinent, qviqve vulgares errores oppugnant, & larvas fucatis
virtutibus detrahunt. [. . .] dico Philosophi moralis officium esse in-

EPT: »QVÆ INSTRUUNT« I KLIM — ANSLAG MOD KLIM?

47

struere potius, qvam declamare aut trágico hiatu bacchari in vitia,
qvæ ipsi peccatores agnoscunt. [. . .]
[...] Festivitas Operis ac Fictio me máxime anxium habuit [nemlig da
han omsider havde besluttet sig til at vove udgivelsen]. Fremendo alii,
alii ridendo verum dicunt, utriqve diversis licet itineribus ad eandem
metam tendunt; sed qvod apud illos vocatur zelus, apud hos dicitur
petulantia [. . .]
[. . .] Utinam nullo alio crimine premerer! utinam solum istud vitium
mihi objicerent Censores mei, qvod scilicet sub fictis nominibus vitia
generis humani insectatus sim, aut qvod sub festivis apologis præcepta
moralia dederim. [. ..] moralia præcepta maximam partern paradoxa [.. .]

Dette syn på Klim er fastholdt i epistlerne 389 og — især — 401
(1750), for resten også i nr. 79 (1748) — for ikke at tale om den
vægtige Forberedelse til Moralske Tanker (1744), hvor det kraftigt
markeres at den Underjordiske Reises skæmt betyder mindre end
dens lærdomme: »thi der indeholdes saa mange Characterer, at
man deraf kand forsynes med Materialier til et heelt Moralsk Sy
stema.«51) Navnlig må det dog fremhæves at samme Forberedelses
slutning i de berømte sætninger om »en Philosophi Pligt« giver et
meget tydeligt ekko af kærnestedet i Epistola tertias ÆZz/n-stykke.58)
Den der måtte være begærlig efter bagudgående kontinuitet kan
bl. a. henvises til Hans Mikkelsens skæmtedigt-fortale af 1722, der
— uventet — yder mere end Just Justesens efterfølgende betænk
ning.59)
At Holberg inden for den her omhandlede text har enkelte store
øjeblikke redder den ikke. Som helhed er den løs i fugerne og uden
balance. Næsten fejgt virker tendensen mod at fornægte den rene
satire som sådan. Man aner en akut kritisk situation. Men herimod
taler den frejdigt ytrede lede ved gejstligheden: Holberg har åben
bart følt sig sikker i sadlen. Dog synes der at sidde ham en nylig
overstanden forskrækkelse i blodet — eller rettere: hænge ham i
nerverne. Den kan næppe stamme fra andet end nogle førende
pietisters anslag mod Klim.
Stort blev det jo ikke til. Sagen er såre mangelfuldt oplyst. Fra
Holbergs sjælesørger, stiftsprovst Henric Gerner, foreligger der en
dunkel antydning af at nogle bekehrsiichtige præster skal have haft
fingerkløe efter Klims forfatter; selv havde han det ikke.60) — Om
trent lige så vagt udtaler Scheibe sig; han mener at den tyske for-
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lægger for reklamens skyld har fået den anonyme roman pustet
op til at gælde for »ein sehr räthselhaftes Buch [...], wozu man
einen Schlüssel nöthig hätte«, og han kolporterer et rygte om Holbergs
heftige benægtelse af sin paternitet — indtil succes’en kom!61) —
Kun Hans Gram lader til at være nærmere underrettet; han skriver
d. 21. maj 1741 således til excellencen grev Christian Rantzau:62)
[. . .] Havde D. E. været her, saasom i forige Tider, nu i denne
sidste Vinter i Kiøbenhavn, kunde De (foruden mange andre Avan
tager, som nu ikke kunde opregnes) faaet langt betimeligere Niels
Klim at læse, imedens det endnu stod imellem 5 og 7 med dens Skiebne,
enten den skulde confisqueres eller ikke, end De siden har faaet. Bog
handler Preuss, dens Forlægger, skulde end ikke bleven saa ilde til
freds, hvis Blume og Pontoppidan havde reusseret i, at faae den
forbuden; og saadan Formodning brugte han siden til Undskyldning,
hvorfor han tog 1 Rdlr. for disse 23 Ark Papier. Men baade Klimius
og dens Autor bleve til Lykke staaende paa deres fire Been, og kunde,
naar den Omgang og samtlige Causæ instrumentales og occasionales
skulde aabenbares give en ligesaa artig Historiam arcanam at læse,
som de, man har om visse Skrifter, der lykkeligen, malgré tous les
artifices et toutes les intrigues des Jesuites, ere slupne igiennem i det
hellige Officio til Rom. Mit Ønske skulde nu for Tiden være for Klims
Auctor selv, vor ærlige Holberg, at han maatte slippe ligesaa vel
igiennem med sit Jordegods og Herregaard, han har paa Halsen, samt
den Proces og Rettergang, han derover maae holde ud med sin Sælger,
eller, da denne nu er henfaren, med hans Enke. [. . .]

Hvis ikke man havde haft en indbanket respekt for Grams
kanoniserede pålidelighed, vilde man kun give meget lidt for sådan
en brevnotits. Men med hans autoritet i ryggen og svagt støttet af
Gerners og Scheibes orakuløse bemærkninger får den vel gå for et
nogenlunde acceptabelt testimonium om tilløb til en højgejstlig
klage over en litterær mystifikation på 380 tryksider, 1) affattet på
Latin i første person, ifølge titelbladet af en vis Nicolaus Klimius
(der kunde konstateres at være død 1690 som klokker ved Kors
kirken i Bergen), og 2) — ligeledes ifølge titelbladet — hidrørende
fra et manuskript der havde tilhørt en omtrent lige så obskur ind
våner i samme by, en vis Abelinus (notorisk død 1709 som sø
militær embedsmand og tredive år efter nævnet s. 95 i professor
Holbergs Bergens Beskrivelse som »den store Voyageur og Philoso
phies Abelin«, »kun lidet agted«), samt 3) forsynet med et kort
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additamentum af ommeldte Abelinus, men sine præfatione, i øv
rigt 4) publiceret Hafniæ & Lipsiæ, sumptibus Iacobi Preussii,
MDCCXLI.63)
At Holberg strax har kunnet udpeges som gerningsmanden turde
være sikkert. Derimod er det uigennemtrængelig dunkelt hvor for
nemme trapper hofpræsterne Bluhme og Erik Pontoppidan måtte
have slidt.64) Om arten af deres besværinger meddeler Holberg
sandsynligvis en i al sin vaghed rigtig antydning i Forberedelse til
Moralske Tanker: »Nogle have taget sig for at censurere samme
Skrift [o: Klim], foregivende derudi at finde en Slags Naturalismum:
men Beskyldningen er saa elendig, at man ikke har holdet fornødent
at svare derpaa«.65) Hvem er så man? Holberg selv? Eller en offi
ciel instans? Vi er stadig lige vidt. Men det vigtigste véd vi: at der
ikke kom noget ud af det eventuelt tilrettelagte klagemål.
Og én ting til mener vi at vide: at Holberg da han skrev på
Epistola tertia inderst inde var tryg ved sit åbne modsætnings
forhold til pietismen og dens hjemlige topfigurer. Hovedfundamentet
for hans ro har selvfølgelig været Æ/mi-affæren der ikke blev til
en affære. Men hvis han desangående har henlevet nogle dage eller
uger i spænding, burde han — også qua kirkehistoriker — have
haft tilstrækkelig fin flair til at se overlegent på den lille uvejrssky:
for måtte dog ikke tidens tegn gøre det indlysende for ham dels
at den hallensiske statspietisme egentlig kun havde én renlivet
repræsentant, nemlig Bluhme, og at såvel den reformert injicerede,
humanistisk bevægede Pontoppidan som den ortodoxt halvbundnc
Hersleb var ret mådelige hallensere, dels at disse tre magthaveres
heterogene blok fortrinsvis kunde aktiviseres mod en gammel
luthersk fanatiker som Hans Mossin, i anden række også mod
forhenværende pietister af for kendelig herrnhutisk observans, f. ex.
den førnævnte Henric Gerner, men vanskeligt mod en Holbergs
type — den forsigtigt selvtænkende, lidenskabsløst vagabonderende
civil-lutheraner, hvis beklageligt ensidige interesse for den naturlige
teologi endda i nogen grad kunde siges at være professionelt gar
deret.66)
Dog — hvad man måske kan vente af en kirkehistoriker tør man
ikke forudsætte hos et nervebundt af en kunstner. Hverken Th. A.
Müllers diagnose: momentant forfølgelsesvanvid, eller Billeskov
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Jansens: en næsten abnorm sensibilitet (jfr. s. 16), forekommer
mig at give en helt tilfredsstillende løsning på det problem som auto
biografen Holbergs maritime yndlingsfantasier frembyder: farlige
sejladser på stormfulde have mellem klipper og skær og stundom
under en regn af knitrende lyn. Med velberåd hu og uden blot et
stænk af ironi har jeg brugt udtrykket yndlingsfantasier; det er
mit indtryk at de ligesom hører til i det grundmønster hvorover
Holbergs artistiske opfattelse af en moralsk-satirisk digters følge
rigtige existens tidligt har dannet sig, ja at den virkelighed de skal
modsvare formelig har været ham en tiltrængt bekræftelse på at
han i sin art var en digter af de kaldede. Jeg kan altså ikke nøjes
med billedet af en Holberg der nådeløst er givet i sin galskabs eller
sin overfølsomheds vold; min forståelse af ham kræver at der til
sættes dette passive et moment af lystbetonet aktivitet. Primært er
hans vrangforestillinger ham påtvunget af hans hypernervøse kon
stitution, men sekundært giver han sig med energisk skabende ind
bildningskraft hen i dem, så at sige fuldkommengør dem til en
meningsfuld lidelscsverden, hvor der vel ikke er godt at være, men
hvor der heller ikke skal være godt at være.
Og hermed tvinges jeg ind i en nærmere analyse af Epistola
primas beretning om hvordan skæmtedigtenes og Paars’ forfatter
blev til. Den er tidligere (s. 39) refereret overfladisk og traditionelt.
Men den har krav på indtrængende opmærksomhed fordi den uden
sammenligning er det vigtigste i hele første levnedsbrev.
Umiddelbart forud for det textstykke der om lidt skal hidsættes
er gået en fyldig redegørelse for Holbergs to pjecer af 1719 mod
historikeren og juristen Andreas Hojer. Vi ser stadig bort fra reali
teterne i og omkring denne strid67); kun Holbergs billede af den
interesserer os.
Både moralsk og æstetisk vil han have pamfletterne til at være
en bedrift, og ikke en forløbelse. Rigtignok var den sidste af dem,
hvor han tog offensiven, måske noget for hvas og vakte derfor al
mindeligt mishag; det faldt så tilbage på den første, der jo blot
havde været et forsvar mod en skændig bagvaskelse, og som ved
sin fremkomst havde vundet udelt sympati og applaus. Taget under
ét står dog i Holbergs øjne begge skrifterne med en glorie af noblesse
om sig, og så var de jo oven i købet morsomme — den idé at kom-
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ponere dem som akademiske disputatser med en ikke alt for agt
værdig personbesætning var da virkelig et fund. Heller ikke må
man tro dem blanke på sagligt gehalt — ingenlunde; nr. 1 var over
legent upedantisk i sit anlæg og nr. 2 velgørende moden i sin sikre
afgrænsning (som mindre kvalificerede læsere ganske vist tog for
magerhed). Tilsammen altså en let og elegant tilbagevisning af en
grov krænkelse. Stærkest vel nok i det muntre, men det er nu engang
ejendommeligt for mig Ludvig Holberg at sige sandheden under
en spøgende form (»sed ita fert indoles mea, scilicet ridendo dicere
verum«).68)
Så vidt indholdet af hvad der står lige foran den text vi strax
skal se på. For at gøre indramningen færdig meddeles nu en kon
centreret gengivelse af hvad der følger efter. Vi befinder os stadig
i året 1719.
Hidtil har Holberg dyrket juridiske, historiske og sproglige stu
dier; de sidstnævnte har påtvunget ham et kvantum latinsk poesi,
der imidlertid har smagt ham som bitter medicin og kedet ham
gudsjammerligt. Men som et typisk exemplar af den forandrings
syge og vægelsindede menneskeslægt får han pludselig sans for
det han nylig følte lede ved, ja bosat i en by hvor poeter myldrer
som fluer i september spørger han med Juvenal hvorfor han be
standig skal være en plaget tilhører og ikke plage igen. Et satirisk
imitationsforsøg efter antikt mønster lykkes realiter, om end ikke
formaliter, men da en ven har givet ham et såre fornødent elementarkursus i metrik og han med godt resultat har øvet sig, fyldes han
af en mægtig selvtillid og tager fat på at skrive Peder Paars. For at
kunne læse dette digt, lære det udenad og citere det har flere sven
skere og tyskere lært sig Dansk, og lige så lidt lader den hjemlige
succes noget tilbage at ønske: tre oplag på halvandet år! Siden så
mange kloge og alvorlige mænd i ind- og udland ser noget betyd
ningsfuldt i hint heroisk-komiske poéma, må han jo næsten selv
tro at der er noget om det, og hvis de skulde tage fejl, glæder deres
dom ham alligevel. Men digtet har også været udsat for de tåbe
ligste misforståelser, er endda blevet forklaget for kongens råd,
skønt uden held, har i det hele voldt autor en endeløs kæde af
ærgrelser og ubehageligheder. Ikke desto mindre farer han fort da
hadets storme så nogenlunde har lagt sig: skriver en lille række
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satirer af ringere omfang, udstyret med apologetiske fortaler, der
vel tilsyneladende afværger nye uvejr. Men også kun tilsyneladende.
Han véd sig suspekt i manges øjne: anset for bidsk og galdesyg,
giftig og underfundig i alt hvad han siger eller foretager sig; og
denne position blandt sine medborgere er i grunden hvad han sikrest
kan bogføre som udbyttet af sine vers. Hermed er vi nået hen på
året 1722, og længere behøver vi ikke at gå.69)
Midt imellem de afsnit som der nu er givet et indtryk af finder
vi så følgende, hvis original for tydeligheds skyld konfronteres med
Olsvigs temmelig bogstavtro oversættelse:70)
Sed idem mihi mox accidit, qvod Zelatoribus non paucis, qvi, eum errantes in
viam reducere laborent, in eosdem ipsi
errores incidunt; ita calamum ego con
tra satyras stringendo ipse Satyricus
factus, eandem imo longe iniqviorem
fortunam expertus sum.
Cædimus, inqve vicem præbemus crura
sagittis.
Vivitur hoc pacto —
An vero commeruerim, scripserimq; tanto
hiatu digna, judiciis aliorum relinqvo.

Men det gik snart mig paa samme maade
som adskillige Ivrere, som, naar de stræ
ber at føre vildfarende tilbage paa den
rette vei, selv falder i de samme vild
farelser; da jeg selv, ved saaledes at
spidse min pen mod satirer, selv var ble
ven en Satiriker, led jeg den samme, ja
en langt værre skjebne.
»7 kampen vi fælder vore modstandere,
og staar igjen udsat for fiendens pile.
Saaledes er nu livets ordning.«
Om jeg imidlertid har fortjent, og om
jeg har skrevet noget som fortjente, saadant voldsomt sprog, overlader jeg til
andres dom.

Det er af en vis interesse at sammenstille vores tre ældste om
plantninger af dette sted: Kroghs (1741) og de to anonyme (hen
holdsvis 1745 og 1814) :71)
1741.
Men det gik mig her/ som
mange andre nidkiære
Folk/ hvilcke/ i det de
arbejder paa at rette de
Vildfarende/ falder de self
i de samme Vildfarelser/
som de vil rette hos an
dre; Saaledes oc i det jeg
spidsede min Pen imod
Satiren, blef jeg self en
Satyricus, oc erfarede den
same/ ja langt siettere
Skiæbne. Seel saa gaar
det til! Løn som for
skyldt.

1745.
Men det gik mig her strax
efter, ligesom det gaaer
mange andre nidkiere Folk,
hvilke, naar de vil føre an
dre an paa ret Vey fra en
Vildfarelse, falde de under
tiden selv deri; saaledes, i
det jeg spidsede min Pen
imod Satyrer, blev jeg selv
en Satyricus, og erfarede
den samme, om ikke siet
tere Skiæbne; thi det gaaer
til, som Ordsproget lyder:
Løn, som forskyldt.

1814.
Men snart hændte mig
det samme, som saa man
ge andre Ivrere, der i det
de vil føre de Vildfaren
de paa rette Vej, falde
selv i de samme Vild
farelser; saaledes blev jeg,
ved at hvæsse min Pen
mod Satyrer, til en Satyriker selv, og prøvede
samme, ja langt værre
Skjæbne.
Vi skyde, og igjen vi Andre
staae for Skud,
Saa det i Livet gaaer.
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Krogh har, i modsætning til sine to efterfølgere, ikke gengivet
mox, og hans uhjemlede her lader ane at han ikke har fornemmet
noget perspektiv fremefter (mod digtningen), men kun bagud (mod
polemikken), så han sandsynligvis har opfattet passagen inden for
Hojer-stridens snævre grænser. — Anonymen fra 1745 er man ikke
absolut sikker overfor; hans strax efter tyder godt, hans bibehol
delse af Kroghs her mindre godt. — Derimod er der næppe tvivl
om at manden fra 1814 har været på det rene med Holbergs virke
lige mening; ikke blot har han udryddet det uheldige her, men
yderligere foretrukket snart for strax efter. — Når ingen af de sidst
anførte oversættere har medtaget den originale Holberg-texts prosa
slutning, skyldes det at de har brugt trykket i Opuscula I fra 1737,
hvor vedkommende periode er slettet (»An vero [. . .] relinqvo«).72)
En meget oplysende strygning! Den kan umuligt betyde andet
end at forfatteren har villet give et vink om textens fremadpegen
— og således accentuere den vejledning der allerede ligger i mox.
Efter sin ordlyd kunde den solutte tilføjelse til Persius-citatet let
tydes som en forstærkende gentagelse af hvad der forud er rap
porteret om kritikken mod den sidste anti-hojerske pjece, og denne
tydning måtte virke tilbage på opfattelsen af Persius’ vers. En så
dan konfusion har Holberg diskret villet modarbejde (skønt han
jo selv har stillet fælden). Her som andetsteds i Epistola prima er
han den åbenhjertige mystifax.

Alligevel går Th. A. Müller for vidt når han (1943) erklærer: »Efter
Holbergs eget Sigende er Striden med Hojer [. . .] et ikke uvigtigt Udgangs
punkt for hans poetiske Virksomhed.«73) — Blandt førende forskere er
det vistnok ellers kun N. M. Petersen der (1858) har ytret sig lige så kate
gorisk om klarhedsgraden i Holbergs egen belysning af sin genesis som
satirisk digter.74) — Mest reserveret er J. Paludan (1893 og 1913): Hol
bergs Hojer-polemik »synes at have ført ham over til Satiren«; det kan
man kalde loyal læsning af første levnedsbrev.75) — Selv Georg Brandes,
hvis hoveddyd dog knap var forsigtighed, vover (1884) ikke at betragte
den her omhandlede holbergske text som mere end en antydning af tråden
mellem pamfletterne og Paars, men om sammenhængen som sådan er.
han ikke i tvivl: den unge professors fejdeskrifter »danner Overgangen
til hans Optræden som Komiker.« 76) — I samme retning går Billeskov
Jansens mening (1943): »Holberg har sikkert Ret, naar han i Levneds
brevet antyder, at det var Striden med Hojer, der vakte ham til satirisk
Digtekunst.«77)

54

EPP: KÆRNEN I SATIRIKERENS GENESIS (FORTSAT)

Et vidnesbyrd om Holbergs triumf i det slørede er det at både Scheibe78)
og Robert Prutz79) (henholdsvis 1764 og 1857) behandler Hojer-fejden
og satiredigtningen strengt adskilt.
Og derfor: tænker man sig en purus putus philologus, med fornuftløs
bogstavtrældom til herskende egenskab, havne i den konklusion at vores
text kun udtrykker den angrende Holbergs erkendelse af det retfærdige
i det sympatitab som hans overdrevent hvasse udfald mod Hojer har
påført ham, så bør der fredes om denne tolkning — det turde i enhver
henseende være dens bestemmelse!
En smule dérhenad — dog med en slags perspektiv ud mod Paars —
har Smith (1858) taget sit såre moralske standpunkt: »Havde han [o: Hol
berg] imidlertid forseet sig ved at bidrage til at vække Had og Forfølgelse
mod en anden Skribent, saa er han ogsaa bleven straffet derfor, da det
kort efter ikke gik ham selv bedre. Vi ere nemlig nu komne til det Tids
punkt i hans Liv, da han første Gang fremtraadte som Digter.«80) Unægtelig
en »oversættelse« — og en meget personlig — af Holbergs blidt mystifi
cerende Latin. Hvilken epistel kunde der ikke være skrevet derover!
Blot det mindste gran af sår samvittighed over for Hojer kan man
roligt se bort fra. Det er såvist ikke af etisk finfølelse at Holberg frem
drager en næsten ti år gammel skærmydsel fra dens fortjente glemsel.
Og hvis man ulejliger sig med det tankeexperiment at han inderst inde
skulde have været taknemlig mod en fjende som indirekte har lagt grun
den til hans berømmelse, så har han selv løst problemet for os — kort
og brutalt — i sit latinske epigram om Josefs brødre, hvis skændselsdåd,
uagtet sine for Josef og hele jødefolket så lykkelige følger, var og er og
bliver en skændselsdåd (»Venditi Josephi exaltatio non minuit vendentium
crimen«).81) Det gengældelsesmotiv der dunkelt spøger i vores text er da
Hojers viderværdige person aldeles uvedkommende; for hans skyld skulde,
efter Holbergs fornemmelse, ingen hævnende retfærdighed oven- eller
nedentil gide røre på sig.

Hvad der lige nu blev betegnet gengældelsesmotiv kan måske
bedre kaldes skæbnemotiv. Allerede i 1720rne har Holberg på egne
vegne været engageret i spørgsmålet tilfælde eller skæbne; mindst ét
talende exempel i så henseende frembyder Epistola prima. — Som
det vil erindres, skal Holberg på sin femte og sidste rejse have mod
taget et ubehageligt brev i Amsterdam: en ven råder ham til at
fremskynde hjemfarten da nogle af hans avindsmænd smeder på
rænker imod ham. Det lyder meget dramatisk — blot kommer der
ikke drama ud af det. Hvis Holberg vilde være brudt hovedkulds
op, havde han vel ikke behøvet at afvente en pengeanvisning, men
han har åbenbart ingen hast. Om brevet har haft noget på sig hører
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vi intet til, heller ikke senere. Det er da med god grund han gør
undskyldning for at han i det hele har nævnet det: men inden for
et kort tidsrum har det været den tredje i rækken af fortrædelige
oplevelser; de to foregående er: a) ringfingeren nederdrægtig klemt
i et bord, b) en enerverende fod- og ridetur under et forsøg på at
skyde genvej og nå et bestemmelsessted hurtigere end diligencen.
Sådan er det atter og atter gået ham: ulykkerne hænger sig led i
led; måske er disse kæder nok tilfældige — og dog: ser de ikke ud
som noget andet og mere?82)

[. . .] Hæc [o: brevet og dets indhold] a me afleruntur non alium
in finem, qvam ut monstrem, concatenata semper esse mala, qvæ mihi
eveniunt, molestiamq; molestiæ nexam aliam ex se gignere, cujus rei
innumera alii exempla in medium proferre poteram, qvæ, licet casu
fiant, tamen ut casus non videntur.

Den ca. 40årige philosophus har altså haft et forhold til »mag
terne« — sagtens hans eneste form for »inderlig« religiøsitet på dette
tidspunkt af hans liv. Så plagsomt har de heraf rindende gåder
hvisket i ham at han har måttet betro sin biografi noget derom. Men
det valgte exempel blandt »innumera alia« er jo ikke uden en vis
ufrivillig komik og smager lovlig meget af de ulykkesserier der i
Barselstuen afpresser Gedske Klokkers så mange tårer og eder.
Selvfølgelig bør man dog have Holbergs ovcrsensible nervesystem
in mente, og egentlig svigter hans proportionssans næppe mere grelt
end Strindbergs.
Med al skyldig interesse for Francis Bulls og Th. A. Müllers
mere sandsynlige end underbyggede formodninger om en flerårig
forberedelse af Holbergs digteriske gennembrud83) tør man dog
antage at hans produktionskraft i 1719 har overrasket ham. Det
velkendte udtryk fra Hans Mikkelsens skæmtedigts-fortale af 1722
(»Mig er i en hast en poetisk raptus overkommen/ som ogsaa i en
hast vil forlade mig«)84) har imidlertid ingen ækvivalent på det
tilsvarende sted i første levnedsbrev; her søges gennembruddet så
småt udvisket: dels forklares det uimponeret rationelt ud fra en
psykologisk yndlingsteori om menneskenaturens ligesom mekaniske
hang til vexeldrift, dels slås det hen i en maliciøst elskværdig spøg
om det åh så poetisk frugtbare Københavns inspirerende indflydelse.
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I betragtning af Holbergs umiskendeligt høje vurdering af sit eget
kunstneriske format og af sit gennembruds nationale og inter
nationale rækkevidde skal man ikke tage hans reduktionsforsøg
— hverken det rationelt-psykologiske eller det humoristisk frivoliserende — for andet end tomme udflugter. Det er ikke af beskeden
hed han fornægter vælden i det der er vederfaredes ham, men den
blufærdige og indesluttede solitaire vil ikke prisgive sin centrale
oplevelse.
Det forekommer mig mere sandsynligt end usandsynligt at den
skæbnereligiøse og ærgerrige Holberg brat — så at sige på klokke
slæt — har følt sig slynget ind i et stort og sælsomt spil, hvor for
holdet mellem risiko og gevinst er uoverskueligt og uberegneligt;
så voldsomt har slaget været at hans anlæg og interesser med ét
er blevet radikalt ændret og at hans nyvågnede drift bryder igennem
alle konstitutionelle og verstekniske vanskeligheder, ja vel endda
vilde have overvundet dem selv om han havde fattedes de navn
kundige tolv skilling til caffée. Sin arbejdsfanatisme har han jo
ofte givet til kende, men sjældent sin arbejdslykke; så meget mere
må vi varme os ved hans mærkeligt levende konfession om sin til
stand af overmodig besættelse da han efter nogle — som han synes
— ret heldige versifikatoriske øvelser springer på hovedet ud i det
store vovestykke, Paars:85)
Ac tandem post aliqvot leves velitationes, qvæ haud improspere mihi
cesserunt, ingenti animi fiducia accingor ad scribendum notissimum
istud poéma heroico-comicum, qvod hodie legitur, recitatur, memoriter
tenetur etiam a Svecis ac Germanis, qvos Danice hujus poematis amor
docuit.
Hvilken spændvidde i disse få linier! De slutter med et succes’ens
triumfråb, begynder med nogle næsten troskyldige dilettantbemærkninger og kulminerer i midten med et tre ords destillat af arbejds
stemningen: ingenti animi fiducia — det stolte udtryk skaber hvad
det nævner, og røber dog måske et blink af den prøvede skribents
vemodigt tonede selvironi over for sin egen frejdige start på de
spinklest mulige forudsætninger.
Pludselig vakt digterisk drift og digterisk evne, arbejdsmod,
arbejdslykke, succes — en liflig skål har magterne rakt ham, men
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på bunden blev drikken led: omgivelsernes had og mistænksomhed.
Skulde han have sagt nej tak til gaven? burde han have vidst at
magterne er lumske? at satirikerens retfærdige nedlægning af det
onde automatisk følges af nye fjenders uretfærdige angreb mod
ham? at dette er magternes grumme og meningsløse ironi?
Eller skulde han snarere, med Persius, kalde det livets lov
(»Vivitur hoc pacto«) og — uden at fordybe sig i spørgsmålet om
retfærdighed og uretfærdighed — acceptere stridens almene og
evige vilkår? For det er jo dog stridende digter magterne har
drevet eller lokket ham til at blive, og burde han ikke på forhånd
have vidst hvad der følger med? Ikke blot for ham, men for enhver
der stiller sin pen i sandhedens tjeneste, og ikke mænger sig med
gratulationspoeternes fluesværm?
Hvorfor er nu vores text anbragt på en sådan måde at den ikke
nødvendigvis må tolkes som fremadpegende (mod satiredigtningen),
men strengt taget godt kan appliceres bagud (på pamfletterne)?
(Hvis altså nogen er tåbelige nok til at gøre det). — Lettest vilde
det være at svare med en henvisning til autobiografen Holbergs
mystifikatoriske tendenser i al almindelighed. Men i dette tilfælde
skulde vel en præcisere forklaring være mulig. Mon ikke de påviste
bestræbelser i retning af at reducere gennembruddet til en ganske
naturlig ting sætter os på det rette spor? Holberg vil formindske sin
præstation derhen at den, når alt kommer til alt, er et arbejde han
selv har valgt at udføre, ikke en bedrift som skæbnen har påbudt
ham at øve. Skønt han ellers ikke er moderat som sin egen rekom
mandør, véd hans blu dog at sætte visse grænser. Hans blu — og
hans smag. Det sidste må ikke glemmes. Paars, de mindre satirer
— og hvorfor ikke her tage komedierne med? — var dog skæmtedigtning. Der må være måde med højtideligheden. Stilen bør holdes,
ikke blot i værkerne selv, men også i omtalen af dem. Digterens
mellemværende med skæbnen bliver så at forvise til hans privatissima. Et lille kighul derind kan Holberg alligevel ikke dy sig for
at åbne. Om han ønsker det opdaget og benyttet er umuligt at afgøre.
Jeg har ikke overset at Epistola prima er skrevet en 6—7 år
efter det store gennembrud, og de fornemmelser og reaktioner som
ovenfor er tillagt Holberg med støtte i en text fra 1728 kan ikke uden
videre henføres til tiden omkring 1720. Lad mig dog minde om at
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meget snart efter udgivelsen af Paars' 1. bog indløb den noksom
bekendte klage over den (december 1719) — vistnok aldeles uventet
for Holberg. At Rostgaards og Grams forenede anstrengelser i dag
står i et latterligt lys ændrer intet ved den kendsgerning at gehejmearkivaren var en socialt såre anselig herre og universitetets Græsk
professor i kraft af personlige egenskaber en grundmuret autoritet.
Holbergs kunstneriske bane åbnedes vitterlig under auspicier der
selv for et mindre nervøst temperament end hans nok kunde frem
kalde allehånde dystre uvejrs- og skibbrudsassociationer. Hvor dybt
denne affære, om end snart ude af verden, bundfældede sig i Hol
berg er vel kraftigst fremhævet af Brix.86) Der ligger altså nær
gående erfaring til grund for det mønster over hvilket hans op
fattelse af en moralsk-satirisk kunstners normalexistens allerede nu,
én gang for alle, dannede sig. Og når virkeligheden, som den siden
forløb, kun meget karrigt broderede på felterne i dette lidelsesog forfølgelsesmønster, hjalp Holbergs fantasi til, uden at det vil
være gørligt i detailler at skelne mellem ubevidste vrangforestillin
ger og bevidste overdrivelser og fortegninger, mellem nervemenne
skets passive og den energiske digters aktive tilskud til de lidt tynde
og vage kendsgerninger. Det er en misforståelse at bedømme for
holdet efter anden målestok end den artistiske; det må simpelt
hen ses som et hovedkapitel i Holbergs praktiske poetik, og når
krusninger gøres til bølger og kulinger til orkaner og bådens uskyl
dige vippen til truende krængninger, så er det en kunstnerisk ideali
sering i slægt med den samme idealiserende proces der betinger
Holbergs store vis cómica.
Selv under denne synsvinkel styrer Holberg imidlertid ikke fri
af selvkarikaturen, navnlig ikke når han lidt for tydeligt aktualiserer
storme der for længst har lagt sig, eller når han undlader at drage
de naturlige konsekvenser af mørke skylags afløsning af klar him
mel, eller når han — ofte meget kaotisk — sammenblander trængsler
og succes. Hans undertiden chokerende udfordringer til læserens
ironiske smil beror som regel på at han plumrer sit ideale grund
mønster ved at inddrage for mange realistiske momenter i frem
stillingen; han er nemlig ikke blot kunstner, han er også reporter.
Uagtet han jo noget nær har lagt sin digterlod op i det tragisk
heroiske plan, er det kun yderst sjældent han placerer sin egen
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person i dette niveau. Tværtimod — hvad der i hans levnedsbreve
forekommer af klynke og klage, snerren og vrissen, hænger som
oftest sammen med et åbent vedgået misforhold mellem det mod
situationen kræver og det hans i grunden fredelige karakter kan
præstere. Kunde man måske nu og da ønske han havde haft en
smule mere talent for martyriet, må man lade ham at han praktisk
talt aldrig gør fordring på at sidde inde med et sådant talent. Og
finder man tit hans interesse for andres dom og for ydre succes
noget »lille« til så stor en mand, må man indrømme ham at han
gennemgående — indtil det skamløse — vedkender sig smag for
succes. Hans ofte generende »pralerier« og ubegavet virkende litte
rære selvfølelse skal jeg komme ind på i et senere kapitel.
Man er ham taknemlig for at hans idealportræt i Det lykkelige
Skibbrud, Philemon, kun ganske undtagelsesvis er søgt overført til
levnedsbrevene. Selv udgangen af Epistola prima må frikendes i
så henseende. I forvejen har Holberg jo erklæret at han nu slutter
fred med verden og overlader den satiriske digtning til yngre kræf
ter87), og ser man brevets afskedsord på denne baggrund, finder
man intet falsk i dem. Han er stadig fuld af arbejdslyst, og skønt
han forudser at han også på de veje han i fremtiden agter at betræde
kan blive genstand for skumlerier, viger han ikke tilbage for ud
sigten til fortsat at skulle tåle ukvemsord, ja er endog villig til at
fremkalde dem ved nyt arbejde (»pergam convitia non solum ferre
sed & novo sudore mercari«); han mener sig efterhånden hærdet.88)
Lad så være at han — som Epistola tertias Æ/hn-afsnit kun alt
for skrigende viser det — ikke i 1743 kunde leve op til sin bittert
vitale farvelhilsen femten år før — han havde jo også med den
Underjordiske Reise genoptaget den kamplinie han havde afsvoret.
Under ingen omstændigheder kan man finde hans reaktioner på
modtagelsen værdige. Derimod nok forståelige, bl. a. også som den
europæisk kendte forfatters rasen mod den hjemlige andegård —
ikke for intet dukker udbrud af H. C. Andersen og Georg Brandes
nu og da op i bevidstheden.
Klim-afsnittets stilling i tredje levnedsbrevs hele skal ikke drøftes
her; kun skal det nævnes at det næsten virker som et helt isoleret
kapitel, og kontrasterer voldsomt mod de indledende kvæstor-be
tragtningers muntre arbejdsoptimisme.89)
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Bunden når Holberg hvor han — efter for anden gang at have
frasagt sig al fremtidig dyrkelse af det satiriske fag (men hvilken
forskel fra Metamorphosis-fortalen sytten år før!) — hvæser sig ind
i den illusion at han nu slet og ret er en arbejdsløs der i nobel ledig
gang skal generhverve den ære han har tabt ved at slide i det (jfr.
citatet øverst s. 27, linie 12—13). Alle stjerner er slukket, mørket er
uigennemtrængeligt.
Det gælder også det mulm hvori hans selvmodsigelser og øvrige
forvirring er indhyllet — hvad han gør for at oplyse og opløse de
dunkle inkonsekvenser, synes mest at være på skrømt. Den hjælp
han foregiver at række de »nøglesøgere« som med deres quasiskarpsindighed digter gåder hvor der ingen er, egner sig — som
formentlig påvist — ikke til at gås efter i sømmene. Men hans ud
fald mod dette mystiske folkefærd (»mysticæ huic genti«) fortjener
at citeres:90)

[. . .] datur certum hominum genus, qvod in rebus vel máxime
liqvidis mysteria suspicatur & claves qværit. Isti clavium in qvalibet
re Qvæsitores infestissima Reipublicæ literariæ insecta sunt; nam nodos
in scirpo qværunt, & ea scribentibus affmgunt, qvæ ipsi somniant. [. . .]

Med fare for at blive udskreget som egocentrisk har jeg anbragt
denne injurie på nærværende skrifts dedikationsblad. Ikke som et
motto, men som et memento. Jeg har taget den til mig — og, håber
jeg, ikke ganske forgæves. Gerne lader jeg mig ave af den barsk
utilgængelige sfinx, men ikke tyrannisere.
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HVAD ENHVER ÆRLIG MAND ER
FORBUNDEN TIL
Hans Gram, der i 1741 med sympati omtaler »vor ærlige Holberg«
(jfr. s. 48), var anderledes stemt mod ham tretten år før. I sit ofte bemær
kede brev af 4. april 1728 til Hamburg-filologen J. A. Fabricius udtaler
han sig ganske skarpt om Epistola prima. Der skal nok blive leet ad denne
lille bog, mener han, men latteren vil tit vende sig mod forfatteren, dels
p. gr. a. hans umådeholdne lovprisning af sig selv og sin produktion, dels
p. gr. a. hans alt andet end dadelfri Latin, af hvis mange grammatiske
og syntaktiske fejl kun et fåtal er rettet i errata; dog er stilen ikke uden
lærdom (hvormed der naturligvis er tænkt på de indstrøede citater). Gram
glemmer ikke at præcisere hvad Holberg er professor i: eloquentia, altså
latinsk litteratur; han har i øvrigt hidtil næsten udelukkende skrevet på
Dansk, mest i den satiriske og komiske linie, og under pseudonym: Hans
Mikkelsen. Nu synes det imidlertid som han også vil erhverve sig et navn
i udlandet, siden han har valgt at affatte sin selvbiografi på det inter
nationale sprog. Han smigrer sig med at have anlæg for en vittig og lystig
fortællemåde, og sparer ikke på småhistorier og anekdoter; nogle af dem
er virkelig morsomme, andre fade eller naragtige. Alt i alt har han da
med denne beretning om sit livsløb forfra og til nu hjulpet kritikerne og
sine modstandere lovlig godt (hvis ellers han har nogen fjender, hvad
han tit klager over). Gram tænker sig dog at Holbergs levnedsbrev kan
more Fabricius i en ledig time; dronning Christina skal jo, ifølge Huetius,
engang have overrasket ingen ringere end Salmasius i læsningen af Béroalde de Vervilles nærmest pornografiske Moyen de porvenir (han sad og
fordrev tiden og sin podagra), og måske kan også den hamburgske Sal
masius i ny og næ blive træt af alvorlige sager og så f. ex. tage Holbergs
Epistola frem fra sit biblioteks biografiske afdeling — men den strenge
Burman vilde nu nok ikke placere den finere end i selskab med d’Assoucys
Aventures og Scarrons Roman comique.1)
Brevet giver et udmærket begreb om det syn samtidens ypperste lærde
af den anerkendte normaltype naturligt må have haft på en akademisk
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outsider som Holberg, og det lader os ane hvilken art af kollegial atmosfære
den nærtagende og ambitiøse professor ofte må have indåndet netop i
de år da han digterisk arbejdede under et enormt højtryk. Automatisk
indtrædende avancementer i løn og rang kan ikke til fulde have erstattet
ham hans mere regulære embedsbrødres agtelse.
Ikke uinteressant er det at Grams omstændelige karakteristik af første
levnedsbrev figurerer som et langt appendix til en kort oplysning om
hvem den Holger Danske er der juni 1727 i et nederlandsk tidsskrift har
offentliggjort Holgeri Dani ad P. Burmannum Epistola. Fabricius har af
nysgerrighed erkyndiget sig om pseudonymets mulige afdækning, og Gram
giver en rigelig tilgift sil sit summariske svar. Ud fra stilistiske — ikke
nærmere anførte — kriterier fastslår han at Holgerus Danus må være
det holbergske levnedsbrevs forfatter; dermed har han indirekte vur
deret Latinen i et polemisk skrift mod en europæisk berømt filolog, og
det er underforstået at han skammer sig over sin landsmand. I øvrigt
udtaler han om protesten mod Burman ikke andet end at pseudonym
ordspillet er det eneste vittige deri.2)
I dag er der almindelig enighed om ikke at tillægge Leyden-professoren
Pieter Burman den Ældre hånlige sigtelser mod filologiens standard i
Danmark, men en bemærkning af ham i en stridbar afhandling (april
1726) kunde, isoleret fra sammenhængen, tydes på den måde — og blev
det, endda af meget sikre latinere. I oktober 1727 beklagede Gram sig til
J. C. Wolf i Hamburg, der imidlertid gjorde ham opmærksom på hans
misforståelse, for resten omtrent samtidig med at Christian Falster skrev
en latinsk tale hvori han både værdigt og skarpt imødegik Burmans for
mentlige beskyldninger mod danske lærde for goldhed og pedantisk hov
mod. Den er først blevet fremdraget 1865 af Chr. Bruun, og har sand
synligvis ikke været kendt af Holberg. At den slutter med en allusion til
balladen Burmand oc Olger Danske siger intet som helst om noget afhæng
ighedsforhold mellem den og Holbergs brev; det pågældende ordspil
måtte jo være meget nærliggende.3)
Hvorom alting er, blev Holberg altså den eneste som på Danmarks
vegne protesterede offentligt mod Burman. Rimeligvis har han og Gram
slet ikke drøftet sagen med hinanden; ellers vilde Gram vel have ladet
Wolfs retledning gå videre. Med fuld sikkerhed kan spørgsmålet dog ikke
afgøres; dels kan Holberg have tilladt sig at være af en anden mening
end Wolf, dels holder hans indlæg en bagdør på klem (»Dices forsitan, aut
sinistré nos interpretan verba tua, aut, si aliter explican nequeant, tamen
indignationem adeó gravem non mereri«).4)
Hvad der står fast er at Grams brev til Fabricius ikke blot vidner om
dyb nedladenhed over for Holberg, næsten despekt, men også røber et agt
pågivende blik på småting: han har sin kollega under nøje observation.
Forfatterskabet til Holger-epistlen er ikke vedgået i biografien — hvorfor
ikke? Levnedsbrevet er trykt i København, men officinet ikke nævnet —
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hvorfor ikke? Derimod synes Gram ganske ligeglad med det egentlige
mystifikationsudstyr: den illustre adressat og hans forord, Holbergs efter
skrift, altså hele den historie med publicering af et privatbrev uden om
forfatteren, og sjusket korrektur — det nævnes overhovedet ikke; tavs
heden er talende.5)
Hvor gode kammerater eller måske endog venner de to Reitzer-protegeer Gram og Holberg har været mellem ca. 1710 og 1719 vil aldrig kunne
oplyses, men det forhold som måtte have bestået mellem dem bristede
midlertidigt ved udsendelsen af Paars' 1. bog; disputatsscenen i 3. sang
har været universitetets loyaleste tjener for meget, navnlig vel under
hensyn til at den stammede fra en professors hånd. Dette er baggrunden
for den bistand Gram ydede Frederik Rostgaard ved udarbejdelsen af
hans klage i december 1719, bl. a. med en påvisning af anakronismerne
i digtet — til undergravning af det alibi der skulde ligge i handlingens
placering »Tre Aar for Galmar-Krig«.6) Efter at en conseil-betænkning i
februar 1720 var faldet ud til fordel for Paars, undlod Holberg ikke at
reagere på Grams pedanteri, og det flere gange7), fyndigst i Hans Mikkelsens hilsen til københavnerne forrest i Paars' 3. bog (midsommer 1720?):
en landsbydegn, »som det høje og vigtige Embede er betroet/ at sige Amen
udi Kirken«, »har udi et haard Skrift ivret sig saa meget mod denne Hi
storie« at mangen almuesmand kunde forledes til at anse skæmt med en
degn for skæmt med religionen.8) Hermed er Gram affærdiget som en
småsindet hjemmefødning, ukritisk ærbødig over for al blåstemplet tra
dition, og denne dom har sagtens forekommet den temperamentsfulde
Holberg rammende så længe han endnu var frisk forbitret over den tid
ligere studiefælles kompagniskab med citanten Rostgaard.
Gram på sin side har lige så naturligt måttet finde Holbergs akademiske
generaliablad synderlig blakket. Forudsat at den noksom bekendte —
eller rettere: aldeles ukendte — professorale installationstale til meta
fysikkens pris har været så respektløs og dobbeltbundet som af Holberg
selv antydet9), må allerede denne optakt have frastødt en korrekt og
decent minervasøn hvis erfaring var ganske fremmed for det lille vel
lystige gys ved skandalen. Og de to rabiate og perfide pjecer mod Hojer
i 1719 må både ved form og indhold have budt Grams urbane smag imod
og for hans bevidsthed have sænket Holbergs hele niveau ned i jævnmål
med smudsskribenternes. I november samme år undergår paskvillanten
så sig selv med 1. bog af Paars; opbyder man blot et minimum af historisk
indlevelsesevne, kan man ikke fortænke Gram i at hans humoristiske sans
svigtede totalt — det var jo hans elskede universitets ære der stod på
spil. (Hvem tør i øvrigt sige for vist at han har assisteret Rostgaard uden
grimasserende selvironi? men en extrem situation kan vel kræve at man
i øjeblikkets hede tager exempel af Don Quijote!). — Formentlig en må
neds tid efter at første levering af Paars har opnået officiel passérseddel,
kommer digtets 2. bog (marts 1720?), og hen på sommeren 3. bog med
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Hans Mikkelsens ovennævnte hib til landsbydegnen. Gram må efterhånden
have indrettet sig på at tåle sin kollegas kådheder, og har måske prøvet
at dæmpe sin harme over den nedrige libellist til en overbærende hoved
rysten ad det uforbederlige enfant terrible, men i hvert fald har han næppe
følt sig i mindste måde tryg ved Just Justesens frikendelse af Københavns
akademi for specielt pedantiske unoder og ved hans forsikring om at
»derudi have vore Naboer [tyskerne?] altid kundet disputere os Rangen«10)
— han har vel i det hele opgivet at forstå dette pseudonyme multiplum
af en bizar nordmand, har nok heller ikke turdet afgøre hvorvidt hans
i sidste minut kasserede indbydelsesskrift til baccalaurpromotionen i juni
1720 var et hastværksarbejde af en kluddermikkel, eller en malplaceret
satirisk uanstændighed, eller lidt af begge dele------ ja ja, så må jeg altså
skrive et der kan bruges, men for resten kunde han nu gerne have skånet
os for den incommoditet.11) — Det synes som den fredelige vendelbo i
1722 atter er blevet »hastig«12); den verserende anekdote om at Gram
skal have ønsket komedieskriveren forvist fra universitetet til teatret13)
er ikke utrolig, og kan for historisk adapterede øjne ikke geråde ham til
præjuditz på gode navn og rygte. Men hvad har denne énfolde lærde mon
tænkt da Holberg i 1723 qua assessor consistorii tilsluttede sig bemeldte
forsamlings misbilligelse af teologerne Jens Høbergs og Niels Horns op
træden i bl. a. hans egne stykker — nogenlunde samtidig med at Just
Justesen aldeles ikke kunde skønne det »u-anstændigt for smucke Mænds
Børn/ der ere beskickede i sin Tid at betiene Kirker og Skoler/ at bruges
til Theatralske Exercitier«?14) — Og er det uden grund hvis han i 1727
har anet en formummet skælm i den Holger Danske der så drabeligt drog
i leding mod Burman: lobhudlede det hjemlige lærdomsliv og i alle hen
seender panegyriserede sit andet fædreland?15) — Tilvisse er der ikke
noget reelt grundlag for misbilligelse af Grams brev til Fabricius. Det
er fuldt forståeligt at det allermeste af Holbergs produktion fra Hojerpolemikken i 1719 til og med levnedsbrevet af 1728 har smagt ham som
bægter af samme malpropre surdej g.
Hverken lunheden eller køligheden i det »venskab« der gennem 1730rne
og -40rne på ny kom i stand mellem Gram og Holberg skal nærmere ana
lyseres her.16) Grams omslag til velvilje kan have været motiveret af
Holbergs frembrydende historikerflid, hvis resultater den strenge kilde
kritiker rigtignok ikke har kunnet anerkende som videnskab, men dog
ikke har fundet aldeles uværdige for en historieprofessor (atter i 1730
havde Holberg jo skiftet fag). Og hans nu konstante loyalitet mod trone,
alter og kateder har tilladt Gram at se et beregneligt menneske i det for
hen uberegnelige troldvæsen. Dannemarks og Norges Beskrivelse (1729)
har i det hele og store måttet vække tillid, og derefter har Gram ikke haft
nogen årsag til at fornægte sin sans for mangt og meget i Holbergs komiske
geni, især ikke da det nu gudskelov syntes så temmelig afblomstret. Også
i fælles uvilje mod pietismen har de kunnet mødes.
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Holberg på sin side har lejlighedsvis hygget sig i privat samvær med
Gram, der dog vurderede hans smule hjertelighed grumme nøgternt.17)
Det kan ikke have været den grundmurede historiker uvitterligt hvor
iøjnefaldende sparsomt hans mere letlastede fagfælle udnyttede hans
forskning18), og hvis han fra sin himmel har kunnet følge den sex år over
levende Holbergs nonchalante omgang med hans minde, er han såmænd
ikke blevet skuffet.19)
Overhovedet skal man ikke forestille sig 1730rnes Holberg så
gennemsigtig at sfinxen nu er absolut kassabel som symbolum.
Men han har taget sit parti og er blevet samfundsstøtte. Denne hans
nye funktion indvarsles af Hans Mikkelsens beslutning i fortalen
til Metamorphosis (1726) om, nu da alderen har gjort ham al
vorlig og magelig, »at slutte en ævig Fred med Jordens Klode, saa
ledes, at vi lade hinanden herefter være uskaarne paa begge Si
der«20), og godt et års tid senere proklameres samme omstilling to
steder i Epistola prima, smukkest til allersidst hvor han med helt
lyrisk vemod erkender, at den fordums givtigheds blomst er hen
visnet og at han derfor, med fanen sænket, bør hilse næste gene
ration som sin afløser i skæmt og satire (»Carmina vero jocularia
& ludos solitos relinqvam aliis, qvibus ætas mea jam cedere ac
fasces submittere debet, eum flos veteris ubertatis jam exaruerit«).21)
Snart efter hejser han i DNB en ny fane i sin egenskab af tvil
lingrigernes skildrer: »Jeg taler intet uden med bevisligheder, hol
der mig ogsaa til det bekiente Axioma: En hver ærlig mand er
forbunden til at forsvare den Regiering, som han lever
under.«22)
Men — denne standart er sammensyet af tvende stykker, usyn
ligt ganske vist. Kun når man formaster sig til at fingerere hellig
dommen, giver sømmen sig til kende.
Det røbende ord er ogsaa, der under ingen omstændigheder kan
tolkes som et lighedstegn mellem »bevisligheder« og de obligatoriske
defensive manøvrer. Sagt uden omsvøb turde meningen være den:
rækker kendsgerningerne ikke til, må vi imødegå rigets — specielt
statsforfatningens — bagtalere med andre midler; at imødegå dem
er nemlig vores pligt.
Det kan ikke overraske at foranstående udtalelse falder strax
efter en polemik mod Robert Molesworths kategoriske afsky for
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»Souperazn-Regiering udi almindelighed« og hans tilsvarende værd
sættelse af liberty som det ene af de to største menneskelige goder
(det andet er health). Gennem et dystert rids af den atheniensiske
og den romerske republiks tilstand søger Holberg at vise den po
litiske frihed som hoved-, ja eneårsagen til disse samfunds elende,
han er rystet over at den umodne skoleungdom tvangsindlægges til
studium af sådanne antikke skribenter som i blind betagelse af
den republikanske statsform forherliger mord på konger og andre
herskere, og han konstaterer med triumf at de eneste velordnede
republikker historien melder om er Sparta og Venezia, hvis frihed
»bestod udi pure indbildinger.« Den hollandske republiks fore
løbige trivsel tæller ikke: dels har denne stat kun ca. 80 år på
bagen, dels har den stadig været i den grad truet af udenvælts
fjender at lurende indre splid ikke har kunnet komme til ud
brud. Over for Molesworths prægtigt klingende frihedsfanfare
hævder da Holberg at kun en enevoldsregering kan tilvejebringe
den sikkerhed som var formålet med de tidligste samfundsdan 
nelser.23)
I forhold til det anvendte fåtal af sider må man indrømme den
ensidige argumentation en god portion saglig fylde; der kan med
nogen ret tales om »bevisligheder«. Men ikke for ingenting står
oz/saa-tilføjelsen om pligten til at forsvare sin egen regering som
overgang til skildringen af den danske suverænitet, og overgangs
passagen rummer desuden en forsikring om autors fulde oprigtig
hed i afvisningen af Molesworths angreb just på vores regerings
form (hykleri »er sandelig ikke min hoved lyde«)24); det er altid
mistænkeligt når erklæringer af den art skønnes nødvendige.
Lige så velgennemført og klar tankegangen er i polemikkens
europæiske afsnit, lige så holdningsløs og forvirret er den i det
danske. Alene den totale tavshed om den første danske håndfæst
ning i det skelsættende år 1282 er kompromitterende, og de kontur
løst sammenhobede meddelelser om de politiske herredages uregel
mæssige afholdelse siger intet som helst om det pågældende konsti
tutionelle systems ineffektivitet. Ikke mindre polemisk uvedkom
mende er redegørelsen for rigsrådet og for de civile og militære
topembeder i ældre tid. Centralere sigte har de anførte fem beviser
for arvekongedømmets ældgamle tradition i Danmark, og det til-
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føjede forsøg på at godtgøre denne traditions fortsættelse ved det
dynastiske skifte 1448; kun forbigåelsen af Christian Ils søn Hans
noteres som en undtagelse der så at sige bekræfter reglen, og i
øvrigt affærdiges termen »Vall-konger« gennem et semantisk ræ
sonnement som misvisende. Men synderlig slagkraft har alt dette
jo ikke, når dog — hvad der ingenlunde lægges skjul på — respek
teringen af arveretten har været uden positive konsekvenser for
monarkernes magtfylde; om en håndfæstning underskrives ved
regeringstiltrædelsen eller først senere eller måske slet ikke turde
være en tom formalitet hvis kongens myndighed notorisk er af
gørende begrænset og hvis hans eneste mulighed for at bryde
skrankerne ligger i hans person. At den ellers upedantiske Hol
berg finder et så udvendigt problem »meget særdeles eftertænkeligt«
tyder på forlegenhed for argumenter.25)
Det er da også en vanskelig sag han har påtaget sig at føre.
Hans fremsatte opfattelse af systemskiftet 1660—61 dækker hvad
man dengang skulde mene om suverænitetens indførelse: rigets
slette tilstand i 1650erne trods den årvågne og urokkelige Frederik
Ills overlegne dygtighed (der — næst Gud — havde æren for vores
frelse fra udslettelsen) beviste »hvor højligen det var fornødent at
restituere Hans Maj. den souveraine magt, som hans Forfædre udi
gamle tide havde haft, og under hvis regiering Dannemark havde
saa meget floreret og været en skræk for alle sine naboer«; initia
tivet til denne restitution tog borgerskabet og gejstligheden, siden
gav adelen sin tilslutning, »og den Regiering blev indretted, som vi
nu leve under.« En så lykkelig udvikling gav vores land plads
blandt adskillige andre hvor »udi disse sidste tider, (nu verden
er meere oplysed, end den nogen tid har været) [. . .] saadan abso
lut envolds regiering er bleven indførdt«.26)
Det vilde have været nemmest — og klogest — ikke at sige mere
om den ting. Holberg havde i så fald korrekt akkviesceret ved en
doktrin der i det rådende politiske systems sluttede helhed kunde
have sin »ideale« berettigelse, men ikke egnede sig til historisk efter
prøvning, og videre havde man ikke kunnet forlange af ham. Men
han har ikke »ladet sig nøye med at sige, hvorledes tilstanden nu
omstunder er, uden at efterforske, hvordan den tilforn var« — et
princip han havde hævdet i bogens fortale27) og øjensynlig ikke har
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villet fravige, selv når omstændighederne måtte friste til det. Hvorfor
var han så stejl?
Ovenfor er de to dele af det anti-molesworthske indlæg konfron
teret med hinanden: det faste og klare europæiske, det løse og
slørede danske. Og selv den der underkender min tolkning af
overgangsbemærkningerne mellem de to afsnit vil ikke kunne
overse at Holberg gør en direkte undskyldning for sidste halvparts
utilfredsstillende støbning; han påberåber sig det foreliggende
kildemateriales magerhed og dunkelhed.28) Han har altså været sig
kvalitetsforskellen mellem første og andet afsnit bevidst. Men hvem
kan for alvor tvivle om at han også har gennemskuet sin egen futile
undskyldning, og indset at både de opregnede og de fortiede kends
gerninger næsten lige så godt kunde tydes i modstanderens som i
hans egen favør? Det var et misligt forehavende at oplede den
suverænitet der ifølge den ortodoxe teori var restitueret den høj
lovlige Fridericus III, al den stund det eftersøgte stædigt forblev
hyllet i usynlighedskåben. Det var tilmed overflødigt, blot teorien
artigt var nedprentet som en indiskutabel påstand. Og atter må man
spørge hvorfor Holberg så indlod sig på det.29)
Jeg har tidligere (s. 20—21) hævdet og efter evne begrundet at de
påtagelige selvmodsigelser i mystifikationen omkring første levneds
brev er villede: skal indstille læseren på en intellektuelt pirrende
usikkerhed og vagtsomhed. Ligesom de veltilrettelagte brist dér har
både en artistisk og en saglig hensigt, kan de i polemikken mod
Molesworth formodes at have i hvert fald en saglig. Men hvilken?
Kun en tilbageskuen kan — måske — føre os hen imod et svar.
Da Hans Mikkelsen i fortalen til Metamorphosis (jfr. s. 65) ned
lægger sine satiriske våben, sker det udelukkende med henvisning
til egen tiltrængt ro. I selvbiografien er referatet af denne freds
slutning imidlertid forøget med en advis til dem der tror Holberg
angerfuld over sin flerårige brug af svøben: han har aldrig — bort
set fra de ærgrelser som følger med at gøre sig upopulær — fortrudt
sin satiredigtning, for lad være at den er skrevet omsonst30), så har
han dog bl. a. med den udført en pligt i fornuftens tjeneste (»[. . .]
poenitet me qvidem litus hoc sterili per tot annos versasse aratro,
at non pudet occupationis, qvæ vitam philosophi ornare existimo«).31)
En samfundsrevser der frasiger sig sit odiøse arbejde med sådanne
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tilføjelser kan man forudse ikke vil borthænge sine piske uden for
rækkevidde, selv om han jo nok i fremtiden vil svinge dem sjæl
dent — og da blødt beviklede, uden smæld. Tavet sidder ham i
håndleddet, og sind og syn er i grunden uændrede.
Hvilket det er nyttigt at gøre sig klart — og lige så nyttigt ikke
at overvurdere betydningen af. Som det vel skarpest er markeret
af Brix32), er 1. bog af Paars Holbergs dristigste ydelse i »den store,
frie Satire«. Men selv her — inden Rostgaards og Grams aktion
stemte ham forsigtigere — løber han jo ikke storm på DanmarkNorges officielle grundpiller: suveræniteten og Confessio Augustana.
Det lå i øjeblikket uden for hans litterære linie at forsvare nogen
af delene; dog var det kun få måneder siden at han på det nærmeste
havde optrådt som begges væbner, ganske vist pseudonymt og
under temmelig obskure omstændigheder: i de to pjecer mod Hojer.
Imidlertid tør man — også bortset herfra — forudsætte som noget
selvfølgeligt at allerede den unge professor Holberg var absolutis
mens tilhænger, så at sige født til at være det, og man tør antage at
hans sagtens meget beherskede interesse for den rene eller mindre
rene lutherske lære (hvorom i et senere kapitel) ikke noget sekund
har tilskyndet ham til frivilligt at skaffe sig vrøvl på halsen fra
ortodoxe eller andre zeloter. I øvrigt viser jo hans historisk-juridiske
produktion mellem 1711 og 1716 et helt igennem loyalt ansigt.
Men når en ellers forstandig person, der tilmed har gjort en pæn
karriere, bliver bidt af en gal satyricus, hvad har så Fanden ikke
at bestille! Langtfra at Holberg dermed pludselig er indlemmet i
oprøreres og kætteres kompagni, men hans fingre klør efter det
urørlige just fordi det er urørligt, og modstår ikke fristelsen til at
strejfe det i en farlig leg på det tilladtes yderste grænse.

Det er overflødigt her at gennemgå det navnkundige Anholt-parti i
2. sang af Paars' 1. bog (»[. . .] Siig Lands-Mand! hvilke Love/ / Regiering/
Politie, Guds Tieniste og Troe / Er blant det gode Folck/ som denne Øe
beboe« etc.). Dette indledende spørgsmål kan man såvist nok med Brix
tilkende »en stor Horisont«33), og han overfortolker næppe når han i ind
byggernes ukendskab til den gældende »Woldmars Ret« (II: 51—52) ser
en allusion på det faktum at Kongeloven var blevet hemmeligholdt for
offentligheden i samfulde 44 år, eller når han opfatter fredsartiklerne i
3. sang (II: 66) som en besk latterliggørelse af forligsbetingelserne i Lund
(1676), Traventhai (1700) og — på lovlig pessimistisk forskud — Frederiks-
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borg (1720), eller når han læser 5. sangs skildring af fogdens og Jens Blochs
krigsudrustning (II: 85) som en grumt ironisk kritik af militsens niveau.
Lad disse få exempler på nærgående satiriske kommentarer til den
danske enevældes mindst glorværdige sider være nok (enhver kan jo i
hukommelsen supplere dem), og lad det samtidig blive understreget at
Holbergs angreb, selv når de en sjælden gang føres med bitter alvor, så
både den komiske stil og den komiske psykologi går i stykker derved (jfr.
især II: 56—57 og 65), ikke er ensbetydende med en generel fordømmelse
af den danske absolutismes regerings- og samfundssystem som sådant,
altså ikke er rettet mod rammerne for det politiske og sociale liv, men
mod mangt og meget i vedkommende rammers indhold, hvis brøst ram
merne ikke bærer ansvaret for. Med andre ord: tager man Paars højtide
ligt — hvad digtet jo også har krav på — kan dets sigte ikke bestemmes
som revolutionært, ikke engang som rebelsk, men må kaldes reformatorisk.
Nøjagtigt det samme syn, blot med ændring af accenten, lader
sig usøgt overføre på Holbergs stade efter hans omstilling i 1726.
Den tilfredshed med og det forsvar for monarkiet som er selve
ideen i DNB (1729) og fortsætter gennem det omfangsrige historiske
forfatterskab i 1730rne er noget relativt, ikke noget ubetinget. Men
sine reservationer tager Holberg overmåde diskret, i naturlig konse
kvens af den leveplan han som en temmelig træt og ikke længer
ung mand har fundet det rådeligt at lægge om til for at kunne nyde
en såre påkrævet ro. I visse tilfælde synes det forsvarligt ligefrem
at tale om en ny satirisk teknik, og det er fristende at se denne
teknik påvirket af et grundtræk i hans komedier: lasternes og dårskabernes s elv afsløring.
Forstået efter et sådant mønster viser den ovenfor (s. 65—67) ana
lyserede imødegåelse af Molesworth et underfundigt dobbeltansigt:
aldeles selvindlysende har enevælden i verdenshistoriens løb bevist
sin kraft og dyd, men underligt nok taler danmarkshistorien et
mindre tydeligt sprog, skønt vor allernådigste arvekonges samtlige
loyale undersåtter jo fuldt og fast véd at deres enevoldsherres
suverænitet så langt fra at være en politisk nydannelse af årgang
1660 tværtimod er en ældgammel kendsgerning, desværre under
tidernes gang nu og da modificeret eller endog næsten sporløst
forsvundet, til gengæld strålende gen opstanden i kraft af stændernes
besindelse på nødvendigheden af at restituere Frederik III (som
selv med bundne hænder havde kunnet frelse riget fra undergang)
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den ham lovligt tilkommende uindskrænkede magt------- ak! om
dog et fyldigere dokumentarisk materiale havde gjort det muligt
for vores fædrelandshistorie at vidne med samme klare mæle som
den europæiske!
Således har Holberg gennem et noget hårdt tilskåret, men fast og
tydeligt europæisk apercu tilkendegivet sin grundfæstede og oprigtige
overbevisning om absolutismens fortrin for enhver anden regerings
form, og samtidig har han gennem et tilsvarende — væsentlig mislyk
ket — forsøg i dansk stof, med de loyaleste gebærder og med uigen
nemtrængelig undersåt-mine, ladet et uholdbart teoretisk appendix til
den hjemlige suverænitet åbenbare sin egen hulhed, uden at neder
laget — om end halvt indrømmet — vil gå op for andre læsere end
de mest forfarne, og måske knap nok for dem. Det er komedie
præget satire af allerfineste karat, frembragt af en fuldmoden sfinx.
Det moment af kritik mellem linierne, af dulgt opposition (meget
moderat) som ovenfor er tillagt Holberg og søgt demonstreret med
et exempel fra hans indvielse til samfundsstøtte-perioden, vil jeg
gerne se en bekræftelse på i visse vidnesbyrd om hans litterære
smag.
Emnet Holberg som litterær kritiker er mønstergyldigt klarlagt i to
mesterlige parallelkapitler i Billeskov Jansens Epigrammatikeren og Es
sayisten, imponerende ved deres lærdom i detaillen og endnu mere ved
deres store og rene linier i konklusionen. Det kan simpelt hen ikke gøres
bedre. At udnytte blot en brøkdel af disse kapitlers rigdom har slet ikke
ligget inden for nærværende lille skrifts plan, men atter og atter har jeg
følt mig beroliget ved at de er skrevet; på mangfoldige punkter giver de
både supplement og korrektiver til mine flygtige strejftog ind over det
pågældende område.
Kun savner jeg en tilstrækkelig kraftig pointering af at Holbergs
kritiske subjektivitet, der under inspiration fra Montaigne bryder frem i
Epistola tertia, undertiden virker noget overraskende; man har nu og da
indtryk af at det oprindelige forsæt har været en formal (især stilistisk)
bedømmelse, og at det knap er med fuld viden om springet når Holberg
pludselig står midt i en vurdering af mennesket bag forfatteren.
Noget vist autoritetstrodsende i den ældre Holbergs litterære smag
kan muligvis spores helt tilbage til årene på Borchs Kollegium (1709—14).
Hvorfor pålagde han sig her en sur latinsk skoling (som meddelt i første
levnedsbrev, jfr. 50/28)? Han fortæller os ikke sine hensigter dermed,
men da han jo øjensynlig lagde an på en videnskabelig fremtid som histo-
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riker eller jurist, har han vel indset nødvendigheden af både skriftlig og
mundtlig beherskelse af det internationale lærdomssprog. At han her
havde noget at indhente tilstår han i sin rapport om Oxford-opholdet
(35/21): englændernes komplimenter til hans latinske sprogfærdighed gør
ham ikke døv for at han taler famlende og hemmet. I hvilken retning er
hans stræben efter et friere herredømme over Latinen gået? Noget sikkert
kan vi ikke vide om det, men mon ikke det skulde lønne sig at være op
mærksom på hans samtidige førsteforsøg som dansk skribent? Som det
er exemplificeret af Th. A. Müller (MüUH:163—164), Vilh. Andersen
(VALh:8—10) og Francis Bull (BuHH: 168—170), kan der helt fra hans
debut i 1711 konstateres en tendens til journalistisk frisk pågåenhed; han
kan være munter indtil det overgivne, respektløs indtil det flabede, han
røber forkærlighed for billedrige folkelige talemåder og afsmag for det
blege og slidte. Men så sammentrængt som fremstillingen er i Introductionen,
kan de nævnte ejendommeligheder netop kun røbe sig som tendenser;
at de dog — trods de tre første bøgers overvejende uselvstændighed i stof
— ikke er til at tage fejl af lover godt. Fra og med Anhang (1713) stiller
han krav til sig selv om bevidst sprogrøgt (jfr. fortalen, 1:390), og i Natu
rens- og Folke-Rettens Kundskab (1715 eller 1716, manuskriptet muligvis
færdigt ved nytårstid 1714) er den hidtidige inegalitet i foredraget væsent
lig overvundet og en fastere holdning erhvervet, muligt — som Vilh. An
dersen har formodet det — under indflydelse fra Danske Lov (jfr. VALh:
10). Uagtet tydelige (men hurtigt aftagende) stilistiske begyndervanskelig
heder åbenbarer de livlige udsving fra det vanlige håndbogstrav et skri
bentmod der kan henlede tanken på en sentens som Holberg måske allerede
dengang har kendt og i al fald siden bevisligt forelskede sig i; den drejer
sig om korrekte og kedelige forfattere, går ud på at selve deres fejlfrihed
er deres afgørende fejl, og gengives af Holberg oftest således: »Peccant
qvia nihil peccant.« Han bruger den 1735 i Betænkning over Historier,
forved DRH III (VIII: 11), 1746 i Préjace til Fursmanns franske over
sættelse af nogle af hans komedier (XV:251), og 1748 i epistel 66; men
kun i Opuscula I (1737) citerer han ordret: »Nihil peccat, nisi quod nihil
peccat« (IX: 179). Kilden er et af den yngre Plinius’ breve, nok den ald
rende Holbergs yndlingsbog (jfr. Epistola tertia, XIV: 19). Han ved
kender sig det kætteri at sætte hans stil over Ciceros, og hans begrundende
karakteristik af de to autores stemmer så temmelig overens med etpar
linier i epistel 112, hvor den gængse anke mod Ciceros skrivemåde angives
derhen at den er lidet udarbejdet, medens de vanlige klagemål mod Pli
nius siges at gælde hans udpyntethed. Quintilians fordømmelse af Senecas
og (underforstået) også Plinius' omhyggeligt elaborerede og affilede sprog
finder Holberg aldeles meningsløs: det skulde dog bare mangle, at man
ikke tør spidse sin pen uden at blive beskyldt for stilfordærvelse og svæk
kelse af udtrykkets kraft (XIV: 19: »ac si calamum acuere idem esset ac
stylum pervertere & dictionem enervare«). Men noget lignende sagde
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Cicero jo om Demetrios fra Phaleron, og så skal den pæne og ortodoxe
Quintilian naturligvis traske i hælene på ham. Det er såmænd, når alt
kommer til alt, ikke andet end guldaldersnobberi. Tag nu lige og byt om
på sølv- og guldalder, lad Plinius blive etiketteret »guld« og Cicero »sølv«
— så skal vi bare se strømmen vende! Flertallets fastslåede meninger føl
ges i blinde, de er lige så smitsomme som gaberi (XIV: 19: »Majorum
sententias cæce sæpe seqvimur; oscitante uno oscitant & alii«). Og nu
den bestandig udskregne Cicero — er han ikke kommet lovlig let til sit
ry? Javist, heller ikke jeg nægter at han skrev en flydende stil, men den
er det jo også han især har fået ros for (XIV: 19: »cúrrente hunc stylo
puto scripsisse, sed ob id máxime laudatur«). — Kun en lidt fri gengivelse
kan for nutidsøren reproducere noget af den irritation som den om
trent 60årige Holberg i 1743 så veloplagt lufter i anledning af den stadig
næsegruse beundring for latinsk guldalderprosa.
Lige forud har han tilstået en lignende sølvaldersmag m. h. t. poeterne:
han foretrækker Ovid for Virgil (XIV: 17—18, jfr. epistel 201). I den
noget flimrende motivering fæster man sig mest ved hvad der er fælles
for Epistola tertia og det nævnte essay, og særlig falder da lovprisningen
af O vids aldrig svigtende klarhed i øjnene: så tydelig er han og så utvun
gent flyder hans vers at hans kunst på det nærmeste ophæver skellet mel
lem poesi og prosa — omskrev man dem til solut stil, vilde deres poetiske
gejst dog ikke gå tabt. Den gnavenhed over for Ciceros letkøbte forfatter
berømmelse som i 1743 kommer til orde på Latin har Holberg ikke fundet
det opportunt samtidig at overføre på Virgils paralleltilfælde; vel placerer
han Æneidens digter neden for Metamorfosernes, men det foregår med de
tilbørlige complementer og baslementer (XIV: 17). Syv år senere, i epistel
201, forsøger han at opretholde høfligheden, men uden held: efterhånden
får han givet Virgil hvad han har godt af. Til forskel fra den originale
Ovid er han i værk på værk ganske imitativ: som pastoral poet træder
han i Theokrits fodspor, som didaktiker følger han Hesiodos’ mønster,
som epiker Homers. Og rent bortset fra at hans Æneas — trods Scaligers
modsatte påstand — er et højst tvivlsomt moralsk exempel, og at ager
brugsreglerne i Geórgica enten er banale eller gale eller overtroiske, så
kan han undertiden komponere en fabel — f. ex. den om bierne og hyrden
Aristæus — så slet at man kommer til at tænke på en delirerende feber
patient; dertil er hans berømmede metriske kunst ofte ret skrøbelig og
hans lige så sakrosankte fraseologi tit alt andet end forbilledlig. Prøver
på hans fejlfulde eller dog kun halvgode versifikation og sprogbrug an
føres, men dette tilløb til et dokumentarisk apparat vejer — som rimeligt
er i et essay — ikke nær så tungt som den rent menneskelige kærne i den
sammenlignende dom over Virgil og Ovid: Virgil et andenhånds talent,
med sin upersonlige smidighed velegnet til at forskaffe sig og bevare en
favoritstilling hos Augustus og Mæcenas, og alle de deraf rindende fordele
over for kritik og publikum, hvis mærkværdige smag for det dunkle han
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i tilgift imødekommer ved hyppig uforståelighed der glorificeres som
»Majestætisk Sublimitet«, O vid et førstehånds geni, i sin egenart lidet skik
ket til at tækkes denne verdens mægtige, men des mere prædestineret til
at ende i exil, alene derved en bekvem prygledreng for den uselvstændige
offentlige mening, som han yderligere udfordrer ved altid at skrive klart
og overflødiggøre kommentatorer.
Det ses — synes jeg — hvordan Holberg, når han agter at anlægge
tekniske og formale synspunkter, uvilkårligt plumrer dem ved at under
lægge de sproglige og kompositoriske kriterier en psykologisk tolkning,
ja ligefrem indsætte dem i en biografisk sammenhæng. Selv hvor materiale
til en sådan savnes, f. ex. for Plautus* og Terents* vedkommende, baseres
hans ros og dadel egentlig på henholdsvis den personlighedens fylde eller
magerhed som forekommer ham bevidnet af stil- og andre tekniske træk
(jfr. Epistola tertia, XIV: 18—19 og epistel 195).
Til de magres gruppe regner han foruden Virgil og Terents vistnok
også Horats, i hvem han ser et holdningsløst nydelsesmenneske med en
rent eudaimonistisk moralbegrundelse, og hvis ret til at spotte den vægel
sindede Tigellius må underkendes i medfør af hans egen endnu grellere
uberegnelighed; karaktermæssigt uden kærne og indre sammenhæng, er
han også som digter slap, flakkende og selvmodsigende, navnlig som sati
riker, og til det svage og uoprindelige over hans person svarer det artificielle
i hans vers (»sola arte non natura mihi videtur Poéta«). Således dømmer
Holberg i tredje levnedsbrev (XIV: 18), og sammesteds fremhæver han
på Horats* bekostning den grundige og helformede Juvenal, der ganske
vist kommer til kort i morsomhed, men til gengæld bider og stikker så
det går til marv og ben og brodden bliver siddende (»[. . .] in medullas
penetrat & acúleos in legentium animis relinqvit«).33)
Medens Holbergs høje vurdering af Juvenals satirer gælder deres
»argumentum« mere end deres formale kvaliteter, kunde Epistola tertias
ganske korte indrømmelse af epigrammatikerens gæld til Martial (XIV: 19)
synes væsentlig at vedrøre det tekniske, genrens formelle rendyrkning,
men et andet indtryk får man gennem epistel 425, hvor der polemiseres
mod anlægget af en blot stilistisk målestok på epigrammets kunst, og hvor
— foruden englænderen Owen og danskeren Harder — Martial roses spe
cielt for det saltede i hans fyndvers, altså for »materien«.34)
Når nu Billeskov Jansen hævder at Holbergs adoption af Montaignes
subjektive skøn som litteraturkritisk princip og metode er aldeles bevidst,
har han selvfølgelig sin dokumentation i orden. Han refererer (BJHEE
11:102) navnlig til de ord hvormed jævnføringen i tredje levnedsbrev
mellem Virgil og Ovid indledes: Holberg véd at han her er uenig med sin
illustre velynder, og at denne i sin forkærlighed for Virgil har den tone
angivende kritik på sin side, ja Holberg er endog villig til at kalde sit
særstandpunkt en vildelse, men lige meget: han følger sit eget hoved
og hverken vil eller kan opgive sit fejlskøn (»De Poétis latinis æterna
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inter nos erit controversia. Virgilio tu mordicus adhæres: ego me Ovidio
totum do. Judicia tu seqveris præstantiorum Censorum, ego vero proprium
genium sector. Credo me in errore versari; sed error est, qvem hactenus
expugnare neqveo: nam inimitabilis mihi semper apparet Ovidius«). Det
er klar besked, og Billeskov Jansen kan for så vidt have ret i lidt efter at
udtale sig med stor sikkerhed om Montaignes frigørelse af Holbergs tro
på det private skøn: »Bogen er god fordi jeg kan lide den I Denne Tro
fritager for at konfrontere Værket med Genrens Love, det afgørende Fak
tum er den umiddelbare Tiltrækning eller Frastødning, men jeg kan, hvis
jeg ønsker det, understøtte mit Indtryk med en rationel Analyse« (BJHEE
11:107). Det forekommer mig dog at Holberg gennemgående er tilbøjelig
til i det mindste at lade som om han bygger sin dom på en analyse, og
ikke åbent vedgår at analysen egentlig er et vilkårligt spilfægteri der kun
kan falde ud til fordel for hans umiddelbare sympati eller antipati, men
aldrig kan tænkes at afkræfte det subjektive skøn. Med andre ord: i mine
øjne poserer Holberg ikke så sjældent som objektiv kritiker, og jeg har
ham — trods Montaigne — mistænkt for engang imellem at bedrage sig
selv med sin pose. — Sed haec res non magni momenti est.
Går vi nu tilbage til kollegieårene 1709—14 og erindrer os den unge
Holbergs sprælske stiltendenser som dansk skribent, er det næppe ufor
svarligt at tiltro hans latinske stilbestræbelser allerede da en anti-autoritær retning, bort fra guldaldernormen.35) Derfor tror jeg ikke på de
formodninger der — bl. a. af Just Bing36) — er fremsat om at Epistola
prima også skulde være tænkt som et habilitationsskrift for den vel ikke
overvættes respekterede professor eloquentiæ. Vi har set Grams dom
(jfr. s. 61—62), som — trods den henkastede almisse til citatfylden — dog
nærmest må tydes: Gud bevare os for habilitationI Holberg har muligvis
nok ønsket, men formentlig ikke ventet anden vurdering fra universitetets
æstimerede officielle pennefører. Ganske vist er hans indledende undskyld
ning for brevets mangel på »orationis gratia« (2/6) nok kun en traditionel
(og parodierende?) beskedenhedsfrase, men han kan ikke have været
uvidende om at hans Latin var af en anden art end hans forgænger Søren
Lintrups, og hvad denne hans gamle skolerektors ildtilbedere blandt
studenterne har ment om deres nye professors kvalifikationer kan ikke
være undgået hans følsomme bevidsthed.37) Det er muligt hans successive
tilegnelse af en skrivemåde som levnedsbrevenes var at gøre en dyd af
nødvendigheden, men sæt nu denne finden-frem til et Latin der, hvad man
så ellers kan mene om det, var hans eget — sæt nu den har været kronen
på flere års anstrengelser, sideløbende inden for begge de sprogverdner
han rustede sig til skabende at færdes i?
Dér hvor han i Epistola tertia (XIV: 19) dels nævner sine levnedsbreves
afhængighed af den yngre Plinius som almindelig bemærket, dels ved
kender sig dette forbillede, er han desværre så irriteret på Cicero og så
ivrig for at markere sin uortodoxe smags selvstændige rejsning at karakte-
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ristikken af Plinius ikke bliver klar. Hvad mener han ganske præcist med
at omtale Cicero som den der, efter hans opfattelse, lader pennen løbe
(»cúrrente hunc stylo puto scripsisse«) og hvis af nogle lovpriste naturlige
skønhed andre vil kalde skødesløshed (»naturalem hi vocant pulchritudinem, qvod alii incuriam nominare qveunt«)? Hvad mener han ganske
præcist med modsætningsvis at omtale Plinius som den der, ligesom Seneca,
synes ham mere afsleben end Cicero (»limatiora mihi videntur Scripta
Plinii ac Senecæ qvam Ciceronis«) og hvis tilfilede og mærkbart intellektualiserede form andre væmmes ved i den grad at de beskylder disse
»sølvalderforfattere« for at være vanslægtet fra den sande finhed i stilen
(»Nauseant hi qvicqvid limatum est ac morsos sapit ungves, ideoqve a
vera eloqventia degenerasse dicunt argentei ævi Scriptores«)? Hvad mener
han ganske præcist med at rose Plinius fordi han véd at spidse sin pen
(»calamum acuere«), hvilket rettroende smagsdommere som Cicero og
Quintilian imidlertid finder ensbetydende med at ødelægge stilen og svække
sprogføringen (»stylum pervertere & dictionem enervare«)? Det er et stort
spørgsmål om han overhovedet mener noget ganske præcist, om han ikke
snarere æstetiserer på grundlag af almene fornemmelser? Dog turde det
være oplagt at sammenligningen mellem Cicero og Plinius ikke er så rent
formål-stilistisk som den skal lade. Bag den noget svævende udtryksmåde
dæmrer en opfattelse af Cicero som den der i al magelighed overlader sprog
normen at føre pennen idet han ikke har noget aldeles bestemt på hjerte,
medens Plinius foretrækkes p. gr. a. det gennemarbejdede udtryks afspej
ling af gennemarbejdede tanker og forestillinger.
Det vilde være alt for dristigt at overføre Holbergs kritiske ræsonneren
i 1743 til hans ungdom og første manddom — hvis ikke hans tidlige danske
penneprøver havde røbet beslægtede tendenser. Men det gør de, og man
øj ner et ligeløb i hans litterære bane helt fra Introductionen i 1711 til Klim
i 1741, ja endnu længere frem. Hans Dansk og hans Latin samler sig til
en helhed, hvis idé det er at repræsentere et individuelt ego, at skrive
selv og ikke lade sig skrive med af en norm »die für dich dichtet und denkt«.
Farerne i sidstnævnte henseende har unægtelig været mindst inden for
modersmålet. Vistnok betegner de mange citater i hans Latin et offer
til traditionen og viser vel også en smule lærd forfængelighed. Men det
kan meget vel have været en nydelse for ham at høre sit eget moderne
idiom klinge drillende anti-universitært imod den overleverede oppakning.
Alligevel er det sandsynligt at han med sit hang til at tildele sig selv
de flest mulige points ikke fuldt ud har klargjort sig i hvor høj grad hans
gæld til Plinius var en gæld til hans »indre« stil, og i hvor ringe grad han
når ham i poleret kunst (jfr. Billeskov Jansen, Mem: II). Holberg vilde
jo altid helst have både i pose og i sæk. Derfor kunde han sikkert ikke
have erklæret sig tilfreds med Robert Prutz’ kompliment til »eine gewisse
drollige Anmuth und possirliche Lebendigkeit« i hans »ganz eigene Art
von hausbackenem Latein« (PrH:217). Men endnu mere misfornøjet vilde
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han have været med Bruuns dom, der ligger i forlængelse af Grams: Hol
bergs Latin »har paa mange Steder en vis Lighed med et skjødesløst talt
latinsk Sprog« fra samtiden, »hvilket vil sige, at disse Steder nok kunne
opfattes af en dansk Latiners Øre, medens de undertiden ere vanskelige
at forstaa for den, der vil veje dem efter det latinske Skriftsprogs strenge
Love; og saa kommer hertil slemme Fejl, som det er ubegribeligt, at Hol
berg ikke er bleven opmærksom paa itide« (BruA:25). Selv Paludans
næppe alt for syrligt mente »ejendommelig« (Bricka VII: 526) og Vilh.
Andersens afgjort velvillig stemte »tvangløst« (VALh:104, jfr. dog VAEr:
93) skulde næppe have smagt Holberg som vidnesbyrd i Latin; først Th.
A. Müllers »muntert og moderne« (Engelstoft X:350) vilde han have
nikket til.
Det har været umagen værd at konstatere hvor lidet Holbergs
individualistiske stilideal og overhovedet hans hæretiske litterære
smag stemmer overens med hans funktion som den uniformerende
danske suverænitets konsekvente talsmand, og hvor godt de svarer
til hans dulgte satiriske forbehold. Samfundsstøttens yndlingspoet
er et menneskelig udisciplineret geni der formedelst mangelfuld
moralsk tilpasning til et autoritært statssystem må forvises til en
fjern provins, medens han omvendt er dygtig irriteret på et stiv
benet talent hvis position navnlig beror på hans servile versifikatoriske leverancer til kunstnerisk udbygning af den politiske absolu
tismes ideologi.
Afsluttende bør det tilføjes at naturretslæreren Holberg aldrig
har forsømt at udtale sig om »Hvilke Skrøbeligheder en Eenevolds Regiering er undergiven«. De knytter sig især til den suveræne
fyrstes person, som eventuelt kan være befængt med alle tænkelige
udyder :38)

[. . .] Dog er herved at merke/ at hverken disse/ eller andre Laster
ere tilstrekkelige/ at Undersaatterne derudover kunne holde deres
Regentere for Tyranner/ eller opsige dem Troskab og Lydighed: thi
man maa alle Tider holde en Regent for saadan En/ som han bør at
være/ og siger derfore Grotius, at der er intet menneskelig Middel mod
Kongers og Fyrsters Uret/ og var det fordum Antonini Philosophi
Mundheld: Ingen uden Gud er en Fyrstes Dommer. Hid henhører det/
som Sverriges Riges Raad fordum svarede Engelbrekt/ da han raadede
dem til at rebellere mod Kong Erik. Det var ikke lovligt at sætte dem
op mod deres Herre og Konge/ omendskiønt han i nogen Maade forsaae
sig; thi ellers kunde intet Herskab blive bestandigt/ ey heller (sagde
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de videre) ere Undersaattere skikkede til at være Kongers Dommere/
Menneskene kunne ikke leve udi Omgiengelse med hinanden/ med
mindre det Ene vil liide noget af det andet. Maa man nu lide meget
af sin Jevnlige/ saa fremt man vil leve udi Omgiengelse med ham/ saa
maa man meget meere lide af sin Konge/ saafremt man vil have et
stadigt Regimente. Saaledes holdt ogsaa Dannemarckes Riges Raad
det usømmeligt at dømme Kong Knud den Store/ hvorvel han af en
særdeles Ydmyghed havde undergivet sig deres Dom.

Hvis Holberg var blevet indstævnet i anledning af Paars, vilde
han have kunnet fremlægge dette tillidvækkende stykke historisk
underbygget teori om hvad enhver ærlig mand er forbunden til,
og havde han sværget på at han stadig mente hvad han således
havde publiceret for fire år siden, vilde han ikke have forsvoret
sig. Sandsynligvis havde argumentet vist sig effektivt.
Man kan ikke bare sig for at rådspørge 1. bind af DRH (1732)
angående historikerens udførelse af juristens to exempler.
M. h. t. Canutus Magnus fortælles den antydede episode efter
Saxo. Kongen har myrdet en af sine mænd og vil nu underkaste sig
den gårdsret han lige har udstedt:39)
[. . .] Han steeg ned af sin Throne, satt sig ned paa Jorden, hvor
han tilstod sin Forseelse, og forlangede Dom. Raadet, som baade var
øm over Kongen, og ikke troede Freden, sagde da, at den Synd, som
Kongen havde bedrevet, kunde regnes blant Vaades Gierninger, og at
det var Straf nok for saadan en mægtig Konge, at han saaledes yd
mygede sig. Men, som Kongen ikke vilde lade sig nøye dermed, grebe
de til det Expedient at giøre ham til sin egen Dommere, foregivende,
at det stod Undersaatterne ikke an at dømme deres egen Lands-Herre.
[Hvorpå fortælles at kongen idømmer sig selv nidobbelt mandebod].
Holbergs lille nøgterne bemærkning om at rådet ikke stolede på
kongens oprigtighed er hans egen. Dog har også Saxo en kommentar
til rådets holdning, men den går ud på at man indså hvor ilde man
vilde være stillet i et undertvunget land hvis man dømte sin høv
ding landflygtig. Så lidt for Saxo som for Holberg strækker altså
ærbødigheden mod kongen til som forklaring på at man ikke vil
dømme ham.
Endnu mere oplysende om forholdet mellem juristen og histori
keren Holberg er episoden fra Erici Pomerani jammersminde som
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unionskonge. Engelbrekt Engelbrektsson har i 1433 begyndt sin
aktion mod den danske bondeplager Jens Eriksen. Året efter er
oprøret så vidt fremskredet at han henvender sig til det svenske
rigsråd om støtte mod danskervældet; han vil altså have sin friheds
bevægelse nationalt legaliseret. I DRH berettes så rådets »Formaning
til Engelbrecht« ganske som i Natur- og Folkeretten seksten år før,
kun noget udførligere og med helt andre accenter:40)

[. . .] Rigets Raad svarede ham dertil, at de efter den Eed, de havde
giort Kongen vare pligtige til at være ham troe. Engelbrecht derimod
meenede, at, eftersom Kongen ikke have holdt den Eed, han havde
giort dem ved sin Regierings Tiltrædelse, saa vare de ey heller for
pligtede til at holde deres. Kongen havde svoret at holde dem ved
Sverrigs Lov, og betroe Slotte og Fæstninger allene til indfødde Svenske:
Paa saadan Eed var deres funderet, og den eene hang af den anden;
naar han ikke holt sine Eedelige Forsikringer, bleve de og løsede fra
deres. Rigets Raad kunde dog ikke faae denne Stats Syllogismum saa
hastig udi Hovedet thi de meenede, at endskiønt Konger kunde have
forseet sig, saa var det dog strax Undersaattere ikke tilladt at stifte
Oprør, som kunde bringe Riget i yderste Ulejlighed; man burdte heller
med ydmyge Forestillinger søge at remedere saadant, end med Vold
og Magt; thi, om det var tilladt, kunde intet Regimente være bestan
digt. Menniskerne kand ikke være i Omgiengelse sammen, med mindre
det eene vil lide noget af det andet: maae man end lide meget af sine
jævnlige for at leve i Eenighed, hvor meget meere bør man ikke lide
og overbære af sin Øvrighed, om man vil have et stadigt Regimente.
Man tænker undertiden at udrødde en Tyran, og derved underkaster
sig mange, og intet er farligere, end en Regierings hastige Forandring,
hvorved et Rige kand komme af en liden Ulykke, og styrte sig udi langt
størrere. De kunde ikke nægte, at jo Kongen havde givet dem Aarsag
til Misfornøyelse, men de saae ingen tilstrekkelig Aarsag til at bryde
alting overtverts, og at skride til den Yderlighed.

Det svenske rigsråds argumentation, der i det statsretlige skrift
refereres kort og fyndigt og fremtræder med en normativ maximes
vægtfylde, er altså i DRH blevet stillet over for en bevisførelse som
vel indtil videre synes slået af marken, men dog er gengivet med
kendelig respekt. Og så kommer en fortsættelse der umuligt kunde
have fået plads i den Moralske Kierne:41)
[. . .] Ingen, ey Engelbrecht selv kunde nægte, at jo denne Raadets
Tale var viis og grundig, ja vanskelig at besvare, hvorfore han ogsaa

80

FORHOLDET MELLEM RETSLÆREREN OG HISTORIKEREN (FORTSAT)

ikke vilde binde sig til at disputere derom methodice, men derfore
sagde, at, hvis de meere holdte Kongens Parti, vilde han give deres
Liv og Gods Almuen til Priis (y). [Fodnote: (y) Eric. Ups. lib. 5.]
Dette Soldatiske Argument giorde saadan Virkning, at Raadet lovede
at staae de Oprørske bi, og opsagde Kongen Huldskab og Troeskab
ved offentlig Skrivelse, hvilken Engelbrecht selv ved en af sine Tienere
lod Hoffet tilbringe.

Holberg har dog stadig sit på det tørre. Den omstændighed at
det forkerte hævdes af et mandfolk og det rigtige af nogle nathuer
gør hverken det forkerte mindre forkert eller det rigtige mindre
rigtigt — i og for sig ikke. Men nogle få sider forud er der ved Engelbrekts indtræden på skuepladsen givet et orienterende »Portrait«
af ham:42)
[. . .] Hvad Legemets Skikkelse var angaaende, da var han kun
liden og u-anseelig, men han havde et stort Hierte og ikke mindre
Forstand. Den store Kierlighed, Almuen bar for ham, viser hans Be
levenhed. Hans Foretagende tilkiende giver en synderlig Dristighed,
og Executionen ikke mindre Snildhed end Tapperhed. Kort at sige,
denne Mand var begaven med slige Qvaliteter, der udfordres af een,
som Himmelen har udvalt at være Instrument til store Revolutioner,
hvorfore en anseelig Svensk Herre, nemlig Erik Pukke, gav ham det
Vidnisbyrd, at han var den eeneste Mand udi Sverrig, der var beqvem
til at føre slige store Ting ud, han roses af en særdeeles Nidkierhed mod
sit Fæderne-Land, hvorvel man ogsaa kand see, at Ambition var
det største Hiul, som drev denne Mand, og at han i den Henseende
stedse fomenterede den Misfornøyelse, som var hos Almuen, saasom han
ingen Afskye havde for at være Hovet for en Faction, og at staae i
Spidsen af en Bonde Krigs-Hær. [. . .]
Den velbetænkte moralske misbilligelse til sidst kan så nogen
ledes oprette hvad Holberg måtte have forbrudt ved de forudgående
lovord, men det er dog mere end antydet at voldelige revolutioner
anstiftes i himlen. Med andre ord: statsteoretikeren fra 1716, der
fornemmelig interesserer os som den vordende forfatter af Paars,
er en solidere samfundsstøtte end historikeren fra 1732! Holberg
er en indviklet herre, og er man af pædagogiske eller andre grunde
nødt til at periodisere hans liv og produktion, kan man samtidig
betro sig selv at det egentlig turde være løgn altsammen.
Af de talrige Holberg-anekdoter er den man helst vil lide på
den gennem Hauch overleverede om komedieskriverens husfæller
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der næsten hver dag hører ham le højt under sit arbejde, ja endogså
nu og da skal have fundet ham liggende på gulvet, helt væk i et
latteranfald.43) Men midtvejs mellem dette — desværre apokryffe —
Holberg-billede og Scheibes mere autentiske af den ligesom for
stenede store mand (jfr. s. 25—26) er der en smilets Holberg, ikke
anekdotisk attesteret, men — hvad bedre er — stadfæstet af hans
sidste 25 års historieskrivning og essayistik.
Vistnok tør man her ikke forlade sig på sin umiddelbare følelse.
Adskillige fradrag må foretages; fremfor alt er de for os så char
merende rococo-anakronismer lumske fejlkilder — adskillige af
dem er uvivlsomt entydigt gravitetiske.
Endda bliver der nok tilbage. Tag f. ex. fra Epistola prima den
kostelige en passant-bemærkning om den gamle akademiske hava
rist Poul Rytter der er blevet vred over at se sit navn misbrugt i
den ene af de anti-hojerske disputatsfiktioner, men formildes da
han bliver vår at pamfletten jo i grunden er et bravt patriotisk
forsvarsskrift (»at deferbuit statim bilis Viri sexagenarii, cum
animadverteret honestam esse pro patria apologiam«).44) To Henrik smil af lignende art har jeg altså dristet mig til at se i respektive
DNBs Molesworth-polemik og DRHs dialektiske spil med etpar
loyale statsretlige exempler fra Knud den Stores og Erik af Pom
merns krønike.
Hvad enhver ærlig mand er forbunden til har da nok
for Holberg lejlighedsvis materialiseret sig i ganske muntre pligt
handlinger, som i det mindste én tilskuer har gottet sig ved — at
han så var aktør tillige har ikke nedsat morskaben. De bestående
politiske og sociale tilstandes oprigtige talsmand — og det var
Holberg principielt fra først til sidst — har i løndom kunnet lade
sit satiriske alter ego afreagere fuldt så frit under rævesøvnen i
1730rne som under den højrøstede hansmikkelsenske maskerade i
det foregående tiår.
Herom mere i næste kapitel.
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DRH’S INTRODUKTION TIL DET OLDENBORGSKE DYNASTI

OMKRING OLDENBORGERNES
INDTOGSMARCH
Barnløs og med bitre ord farer Christophorus Bavarus heden
d. 4. januar 1448 i Helsingborg: »Og, som jeg nu skal forlade Ver
den, saa seer vel til at I kand forsyne Riget med en nyttig Konge.«1)
Tre fjerdingår efter, »Dagen for St. Michaelis«, hyldes »Græven af
Oldenborg, hvilken var af gammel Kongelig Slegt«, på Viborg
landsting, efter at han har underskrevet en håndfæstning med bl. a.
den klausul »at Dannemarks Rige skal stedse blive et Vall-Rige«.2)
Ikke desto mindre indtræder der med Christianus I en hidtil
ukendt orden i vores kongerække, og til både ordenens og rækkens
ære intonerer Holberg molto grave:3)

Fra Waldemaro 3. indtil denne Tiid [□: 1448] seer man, at Suc
cessionen temmeligen haver vaklet, eftersom fast udi 100 Aar ved en
synderlig Fatalitet ingen Dansk Printz var bragt til Verden. Men
man finder herefter udi de høylovlige Konger af det Oldenborgske Huus
en bestandig og ordentlig Succession, og at Dannemark fra Christiano 1,
som var Stam-Fader, er bleven regieret af lutter Fredericis og Christianis,
og, ligesom samme Konger alle have haft eens Navn, saa have de ogsaa
alle lignet hinanden udi Dyder, saa at man i begge Henseende kand
holde den Oldenborgske Konge-Stamme som den Merkværdigste og
Anseeligste udi Historien. Det eeneste Plet udi efterfølgende Historie
er Christiani 2 Regimente; thi det synes ellers i det øvrige, at Danne
mark fast udi 300 Aar haver været regieret af een og den selfsamme
Konge, saasom man har seet Christiani 1. Dyder skinne udi lige Grad
hos alle Christiani 1. Efterkommere. En synderlig Guds Gave og Her
lighed, som jeg finder ikke noget Rige at være vederfaret.

Flere Holberg-forskere der har beskæftiget sig med denne text
synes at have draget dens fulde private oprigtighed i tvivl, og har
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så i øvrigt, med forskellige nuancer, henvist til tidsalderens krav
om kongebeundring og/eller til DRHs karakter af en statshistorie
med retning opad mod året 1660 som statsideens kulminations
punkt.4) — Interessant er Vilh. Andersens sammenligning mellem
Epistola primas forherligelse af den strengt uniforme by Turin5)
og DRHs tydning af »Monotonien i den nyere danske Kongerække«
som »et Tegn paa dens monumentale Fuldkommenhed.«6)
Mig forekommer der dog at være lidt dybere til bunden i Hol
bergs pompøse optakt til det nye dynastis historie.
Det er således sælsomt at kongenavnenes regelmæssige vcxlen
(den forstyrrende Hans er, meget praktisk, ladet ude af betragtning)
figurerer på linie med den samlede monark-processions dyder som
støtte for påstanden om oldenborgernes exceptionelle plads i ver
denshistorien; skulde virkelig denne udfordrende sideordning af to
indholdsmæssigt så uensartede led være sat på papiret uden et
stille smil?
Endnu mere mistænkelig er fremvisningen af Christian II som
den eneste plamase i oldenborgernes ellers så propre og egale
krønike. Rigtignok hedder det i det næste binds afsluttende portræt
af den pæne families sorte får at »han har giort meget Got, men
langt meere Ont«7), og for så vidt er konsekvensen altså reddet i
land. Dog fornemmes den nys citerede summariske dom slet ikke
som den naturlige konklusion af de meget udførlige præmisser, der
nemlig ikke efterlader nogen tvivl om Holbergs dybe interesse og
ikke mindre dybe sympati for den rigest begavede og eneste tragiske
skikkelse blandt de oldenborgere han får med i sit værk. Han kan
ligesom ikke blive færdig med ham; bedst som man tror karakteri
stikken fuldført, kommer der mere, bl. a. — til modvægt mod
Svanings og navnlig mod Huitfeldts graverende uretfærdigheder —
en lang gengivelse af et af Christians sekretær Cornille de Scheppers
defensorater for sin herre.8)
Allermest siger det dog at der også i indledningen til den
ulykkelige konges historie findes et vægtigt stykke forklaring og
forsvar, der kun tilsyneladende panegyriserer hans jævne, borger
lige fader på den højerestræbende søns bekostning, men i virkelig
heden trækker modsætningen skarpt op mellem den skikkelige,
middelmådige Hans og hans ærgerrige, geniale successor:9)
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[. . .] Hoffet selv [□: Hans' hof] var særdeles Borgerligt og tarveligt, og
andre giorde sig en Ære af at følge Kongens Exempel, hvilket contribuerete ikke lidet til Rigets Velstand og Skatternes Maadelighed.
Nationen havde aldrig været meere Dansk end under denne Høysalige
Konge, thi man hørte til Hove ikke uden Landets Sprog, saae ikke
uden Landets Moder, og brugtes der ingen udi Forretninger uden gode
indfødde Danske Mænd, hvilket foraarsagede, at Riget under ingen
Regiering havde bedre været forsyned med habile Stats-Mænd, store
Generaler og Søemænd, hvor paa intet Rige kand have Mangel, naar
Regentere følge Kong Hanses Fodspor i at præferere Indfødde for
Fremmede, og at lade Landets Børn nyde Landets Beneficia. Saasom
Kongen var særdeles from, taalig og aabenhiertig, saa skyede ingen at
sige ham Sandhed, og, endskiønt han selv var den største Stats-Mand
udi Riget, saa foretog han dog intet af Vigtighed uden han hørdte alles
Betænkende fra den Øverste til den Nederste udi Raadet. Kort at
sige: Dannemark var udi Kong Hanses Tid som et fuldkommen Regnum
Heroicum, hvorudi Konger regiere meere ved Exempler og Persuasioner,
end ved Magt og Myndighed. Saaledes var Tilstanden udi Riget, da
Christianus 2. kom paa Thronen, en Herre af store Qualiteter, men som
ingenlunde passede til de Tider: thi aldrig nogen Søn var sin Fader
meere u-liig, thi, som Faderen var taalmodig, ydmyg, og troede sig
ikke selv, saa var Sønnen hastig, ambitieux og troede ingen uden sig
selv: Den første forlod sig alleene paa GUd og sit eget Lands Styrke,
den anden meere paa Fremmede og sit stoore Svogerskab [med Karl V].
Tillid blev da forvandled til Mistanke, Tarvelighed til Pragt, og Borger
lighed til Høyhed, kort at sige, alting faldt fra en extremitet til en anden,
hvorfor det kunde ikke andet end foraarsage en stor fermentation og
en almindelig Misfornøyelse; thi en Konge af Christiani 2. qualiteter
kunde aldrig falde ind i ubeleiligere Conjuncture^ end dem som Kong
Hansis Regiering havde tilveye bragt. Saa at det var ikke liden Ulykke
for Sønnen, at han succederede saadan en Fader. Thi, hvis han i stæden
for Kong Hans havde succederet Waldemaro 3. eller en anden mindre
Borgerlig og sagtmodig Konge, havde, maa skee, hans Regimente
ikke bleven saa Tragisk. Undersaatterne vare da bievne alt for ømme
og kiælne for at skikke sig udi et strengt og myndigt Regimente, og
Raadet var bleven alt for myndigt for med Taalmodighed at see de
vigtigste Rigets Sager gaa igiennem en gemeen Hollandsk Qvindes
Hoved. Man seer derfor, hvor lidet Christiani 2. Regierings Regler
kunde passe sig paa saadanne Tider, og at fornuftige Folk, som saae
hen i Tiden kunde ikke ominere andet end en Catastrophe. Dette har
jeg fundet fornødent at antegne, for at viise at Christiani 2. Uheld
blev promovered saa vel af Tidernes Conjunctures som af hans haarde
Regimente, og at han havde været mindre ond Konge, hvis han havde
succederet mindre from Regent.
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For at skatte dette tvetydige pennestykke efter fortjeneste må
man huske dels at Holberg har været bundet af sin forudgående
— meget varme — karakteristik af Hans10), dels at Valdemar Atterdag, som han jo tydeligt nok anser for i visse måder kongenial
med Christian II, næst den store og muntre Christian IV er den
konge han har skrevet mest beundrende om: hans hårdhed og
underfundighed undskyldes som egenskaber der var nødvendige i
hans situation, hans format angives ved at »han har giordt mueligt
det, som syntes u-mueligt«, hans eftermæle formuleres derhen »at
han har været en af de største og nyttigste Konger udi Dannemark,
ja et beqvemt Instrument, som Himmelen havde dannet til at sætte
dette forfaldne Rige paa Fode igien, og at rædde Nationens Ære,
ja at hans Navn bør aldrig uddøe udi Danske Folks Minde, og at
han med Billighed har fortient at kaldes det Danske Riges Restau
rator og Fornyer.«11)
Man bemærke den sindrige taktik i sammenligningen mellem
Christian og hans fader. Det ligesom tilfældigt valgte exempel på
en tænkt stedfortræder for Hans, altså Valdemar, udstyres kun
med negativt udtrykte attributter (»mindre Borgerlig og sagtmodig«,
»mindre from« [nemlig: end Hans]), men de tilsvarende positivt
udtrykte tør formodes endnu at tone i læseren som et ekko af det
forudgående æremindes fortissimo, og idet samme læser nu ser
den disharmoniske reale succession: Hans — Christian modstillet
den harmoniske fiktive succession: Valdemar — Christian, erkender
han uvilkårligt den fortræffelige Hans — om hvem der dog kun er
talt lovord — reduceret til en grundhæderlig, men jo også ret trivial
mellemstørrelse, der slet ikke bærer vand mod et sejrende geni som
Valdemar, og heller ikke mod sin tragisk geniale søn.
Selv om nu »læseren« næppe vil blade tilbage til 1. bind af DRH
for at tage kontrollerende stikprøver i hovedkarakteristikken af
Hans, kan ingen forbyde os at gøre det.12) Finder vi da dér noget
nedladende over glorificeringen af oldenborgerrækkens nr. 2? Ei
der f. ex. grimme bagtanker i en næsten astmatisk klimax som
denne: »[. . .] man kand sige, at han ikke alleene var en god Mand
men endogsaa en stor Konge, ja een af de største og dueligste, Danne
mark nogen Tiid har haft«? Vistnok ikke; det er snarere hurtig
skriverens kladdeagtige snakken med sig selv om hvor højt han
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tør gå. Og portrættet af den jævnt klædte, tarveligt spisende, dansk
øl drikkende og dansk sprog talende konge, der »af mange bliver
anscet som en simpel og eenfoldig Herre«, tjener til folie for hæv
delsen af hans fremragende militære og politiske evner. — Dog,
ét sted studser man: dér hvor det om denne fyrste med den hjemme
gjorte livsform hedder at »han vidste udi alting at gaae en MiddelVej og at holde Maade«, for her kan man jo næsten tro at høre den
skinbarlige Molesworth: »[. . .] you see [in Denmark] no Enthusiasts,
Mad-men, Natural Fools, or fanciful Folks; but a certain equality
of Understanding reigns among them: every one keeps the ordinary
beaten road of Sence, which in this Country is neither the fairest
nor the foulest, without deviation to the right or left.«13)
Og mon man tager fejl? — I hvert fald: vender man med Moles
worth i øret tilbage til oldenborgernes indtogsmarch, har man ondt
ved at tilslutte sig Vilh. Andersens fornemmelse af den oldenborgske
navne- og dydsmonotonis monumentale upersonlighed; i stedet for
spøger en helt anden slags upersonlighed i ens hoved: »I never
knew any Country where the Minds of the People were more of
one calibre and pitch than here; you shall meet with none of the
extraordinary Parts or Qualifications, or excellent in particular
Studies and Trades«.14)
Man vil muligvis finde disse Molesworth-associationer hårtrukne,
ikke mindst fordi Holberg jo ret ofte roser sig selv af at gå middel
vejen, og fordi han — fremfor alt i DNB — optræder som den
monomane englænders antagonist. Men netop hvad folkepsykolo
gien angår, er hans forhold til sin modstander højst ejendommeligt,
idet han på en måde er enig med ham. Nordmanden Holberg kan
næppe have været ufølsom for hans vurdering af det exporterende
tømmer- og fiskedominions befolkning: »The Inhabitants are a
hardy, laborious, and honest sort of People; they are esteemed by
others, and esteem themselves much superiour to the Danes, whom
they call upbraidingly Jutes.«15) Af en eller anden grund, som
Molesworth desværre ikke gør rede for, har absolutismens sløvende
gift indtil videre ikke virket i Norge, medens den i løbet af blot
32 år har ødelagt danskerne: »It mortifies Ambition, Emulation,
and other troublesom, as well as active Qualities, which Liberty
and Freedom beget; and instead of them affords only a dull kind
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of Pleasure of being careless and insensible.«16) Også al sund selv
respekt har de enevældigt styrede danskeres slavementalitet gjort
det af med: når de rejser udenlands, kalder de sig helst holstenere,
»thinking it more honourable to be born within the Confines of
the Empire, than otherwise«17), og det er ikke ualmindeligt at høre
folk i høje stillinger prale af at de ikke kan tale landets eget sprog.18)
Holbergs sammenlignende skildring af nordmænd og danskere
i DNB kan synes udført noget nær efter Molesworths mønster. De
norskes fordums individuelle rebelskhed er siden omsat i kriger
mod til lands og til vands; dette mod, fremdeles deres fingernemme,
deres originale kunstsmag, deres energi i handel og søfart og deres
sans for internationale kontakter er de vigtigste poster på deres
kreditside. På debetsiden står deres umådelige selvglæde og deres
ødselhed (egentlig en anden form for praleri), og på grænsen mellem
aktiver og passiver balancerer deres hang til drukkenskab (dog
kun ved gilder, så der mindre er tale om en last end om uskyldig
festglæde) samt deres påståelighed (som dog med større ret kan
regnes for en speciel ytring af deres ærlighed, og følgelig i grunden
er en dyd, ikke ubeslægtet med deres troskab, f. ex. i forholdet til
Danmark).19)
Holberg er tilstrækkelig artig til at lade Paars’ landsmænd gå
pænt ud af mandjævningen, men den danskvenlige konklusion
modsvares ikke så ganske af præmisserne; den motiveres til syvende
og sidst tankevækkende subjektivt, og meget lidt objektivt bindende.
— M. h. t. tapperhed forsvares danskernes ry så omstændeligt at
interessen delvis flyttes hen til de angreb som jo må være forud
sætningen. Den prisværdige danske sparsommelighed noteres med
så væsentlige reservationer at man kan fristes til at lede efter et
andet ord, og hvad angår indbyggernes afhold fra oprør og for
brydelser og de deraf følgende sikre retstilstande, sparer heller ikke
Molesworth på anerkendelse.20) At den videnskabelige og boglige
standard stilfærdigt forsvares og at det danske sprogs litterære
brugsværdi proklameres noget kraftigere er ikke nordmanden
Holbergs personlige renommé aldeles uvedkommende, men tjener
jo i øvrigt også nordmændene i almindelighed til ære, idet Norge
yder et stort kontingent af studerende til akademiet i København
og har Dansk som litteratursprog.21)
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Af den danske nations fem hovedfejl angives æresygen at være
endnu mere fremherskende blandt nordmændene, men magelig
hed, dilettantisk interesse- og arbejdsspredning, overdreven og
nationaløkonomisk skæbnesvanger beundring for alt udenlandsk
samt lige så finansielt udmarvende levevaner m. h. t. boligens og
tyendeholdets omfang opføres som særdanske lyder, hvoraf ingen
konverteres til dyder.22)
Midt i dette regnskab er det så man træffer på den erklæring
at »blant alle de folk jeg kiender, incommoderer mig de Danskes
omgiengelse mindst«; den begrundes ved en halvt hypotetisk tolk
ning i gunstig retning (»dyd og middelvej«) af alt det Molesworth
forekaster os som »mediocritet eller middelmaadighed« — altså
netop hvad Holberg, med velvilligt tonefald og vitterlig i Molesworths ånd, frakender englænderne og nordmændene. At den danske
nation »skielden falder udi extremiteter« udvikles nærmere gennem
et stilistisk pragtstykke, hvis overdådige indholdsrigdom består i
en summarisk karakteristik af en række andre folkeslag; mens
deres markante særpræg passerer revu, udviskes danskerne til et
intet, taber sig i en søvnbefordrende gråhed, ingenlunde helt
utækkelig, men endnu mindre spændende, ja så effacé at selve
det bundkedsommelige knap nok gør sig gældende som en klar
egenart — det havde dog altid været noget. Alt vel overvejet, kan
man ikke tillægge Holbergs meget svale formulering af sin for
kærlighed for danskerne det præg af forstærkning der sædvanlig
indgår i litotens definition; efter den sammenhæng hvori den op
træder kan den vanskeligt tydes anderledes end som så: danskerne
er i deres uinteressante bleghed og gennemsnitlighed forholdsvis
tålelige for et irritabelt nervemenneske som mig, og generer altså
min arbejdsro mindre end noget andet mig bekendt lands ind
vånere vilde gøre.23)
Bl. a. Th. A. Müller24) har lagt nogen vægt på at Holberg en lille
snes år senere i epistel 72 tilbagekalder DNBs billede af danskerne
og konstaterer en fuldbyrdet udvikling i »engelsk« retning, d. v. s.
til en extremiteternes nation. Denne epistels karakter af drilsk spøg,
med rette stærkt betonet af Billeskov Jansen25), svækker dog dens
revisionistiske kraft, selv om dens synspunkter antydes i noter til
2. udgave af DNB (1749).26) Imidlertid er forholdet nok det at
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heller ikke Holbergs rids fra 17 29 af dansk og norsk væsen må
tages alt for højtideligt som forfatterens mening om sagen; havde
han efterprøvet sin skitse under et sådant ansvar, måtte det vistnok
være faldet ham ind at hans komediers persongalleri, som jo ifølge
Just Justesen skulde være nationalt hjemlet, ikke ret vel kunde
hvile på modelstudier i et folkepsykologisk milieu som det han i
DNB havde ladet Danmark repræsentere.27)
Hvad den 45årige Holbergs opgør mellem sine norske og danske
landsmænd og hans valg af de sidstnævnte til daglig omgang sikrest
fortæller os om ham selv er den fordums satirikers reaktioner un
der sin omstilling til samfundsstøtte. Uundgåelig i et kongen tilegnet
værk om tvillingriget og dets to folk var en polemik mod det skrift
der — skønt nu en menneskealder gammelt — stadig fængslede
Europa ved sin underholdende og velskrevne nedrakning af Dan
mark, og i hovedsagen kunde Holberg polemisere ud af sin over
bevisning fordi han som principiel tilhænger af enevoldsregering
forkastede det teoretiske grundlag for den konstitutionelt sindede
englænders kritik. Men det har moret sfinxen i det folkepsykologiske
at komme sin kontrapart et langt stykke i møde — for så pludselig
at bytte om på fortegnene: sætte plus ved mediocriteten og minus
ved extremiteterne, og det har moret ham realiter at medhandle de
foretrukne danskere skarpest og de (for så vidt) vragede nordmænd
venligst. Et fint og grusomt vid er der i den bemærkning hvormed
han efter sin særdeles reserverede overrækkelse af førsteprisen til
danskerne skrider til gennemgangen af deres fejl: »Men, paa det
ingen skal tænke mit forsæt udi dette Capitul er allene at rose dette
folk, maa jeg ogsaa af fornødenhed vende det lidt paa den anden
side [. . .]«; ikke for intet er Holbergs yndlingsdyr katten.
Ser vi bort fra det uløselige spørgsmål om hvor meget eller hvor
lidt hans norske fødsel kan have betydet, opfatter vi måske natur
ligst hans afmålthed over for det Danmark der ikke er højofficielt
som hans diskrete videreførelse af sin satire, også efter at han fuldt
bevidst har opgivet satiren som særgenre. Det er ham en plaisir
og contentement — samt måske en necessity — pletvis at udøve
sin nye allerunderdanigste funktion iøjnefaldende moderat.
Og så har det vel gottet ham i DRH forsigtigt at antyde hvordan
den eneste oldenborger som den herskende opinion tvang ham til
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at sætte i skammekrogen særlig klart peger frem mod 1660, medens
hans fader, hvem ingen fordom formente nogen historiker at skam
rose, næsten ængstelig høfligt erkyndiger sig om sine rigsråders syn
på sagerne og således står absolutismens teori og praxis fjernt. Alt
imens den korrekte kongeportrættør pålægger sig alle behørige bånd,
lader han midt under enevælden den fædrelandshistoriske konve
niens afsløre sig selv som nærmest fjendtlig mod suverænitetens
idé. Teknikken her har et lignende komediepræg som forsvaret i
DNB for teorien om suverænitetens restitution i 1660 (jfr. s. 70—71).
Sfinxen er og forbliver sfmx.
Jeg skulde tro det har bagt ham indvortes i 1747 at se en medsfmx af en noget anden størrelsesorden variere hovedmotivet i
oldenborgernes indtogsmarch, nemlig da han skulde hylde den nye
konge og dronning — og fik det grandiose indfald at identificere
dem indbyrdes:

93egge fra Sorbiffe Sliber nebftige,
J?nn Honge^Dotter og J?an Äonge^00n:
Äiennet aliene giør Dennem ndige,
Sub og Snbinbe af SÄenneffenä jtiøn:
J?an er faa pnbig og Jpun er faa flog,
2it, berfom Jtiønnet Dnwefling forbrog,
Jtunbe J?an gierne ben pnbigfte Dronning,
£nn prefentere ben fpnbigfte Äonning.
æitébom og s2)nbe Dem ®egge omfoler,
4?an flog og pnbig, Jpnn pnbig og flog:
2ilt l)vab jeg (eber paa mine Sleoler,
giinber jeg iffe een eenefle $0og,
Som mig beffrioer faa liige et ^)ar,
Derfont ep ©fiørtet og Äiortelen var,
Diftinctionen man vilbe forliife,

5bun falbteé FRIDRICH Joan faibteé LOUISE.
Det vides at Holberg bar nogen godhed for C. F. Wadskiær, i
hvem han altså ikke så en magister Rosiflengius. For visse årsagers
skyld har han forstået hans pompøse klovnerier.
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»DET STORE VENDEPUNKT«
Vi går tilbage til midten af 1720rne, på en vis måde »det store
vendepunkt i Holbergs liv«, skønt nok i en noget anden betydning
end den hvori Olsvig bruger udtrykket.
Hans og Bruuns skrifter fra 1895 er tidligere omtalt (især s. 12—16),
og til dem henvises én gang for alle (OlVp og BruA) såvel som til de vig
tigste af de artikler m. m. de har affødt (jfr. J. Paludans oversigt i Aa V
(1924), navnlig 33—42). At den følgende fremstilling i hovedsagen slutter
sig til Bruun kan næppe undre, men den er for øvrigt søgt baseret på en
forudsætningsløs læsning af det foreliggende velkendte materiale, fremfor
alt Epistola prima. Hvad det skønnes praktisk at minde om af den almin
delige baggrund for Holbergs situation 1725—28 vil som oftest blive med
delt uden referencer; det drejer sig jo her om ret sparsomt oplyste kends
gerninger, hvis hovedtræk og indbyrdes sammenhæng dog i det hele synes
nogenlunde klarlagt og tit er omtalt.

Blandt dem vi skylder afgørende bidrag til forståelse af Holbergs
psyko-fysiske beskaffenhed må en af hans barndomsvenner fra
Bergen, Adrian Gcelmuyden, nævnes i første række. Han havde
senere bosat sig i slægtens hjemland og var blevet købmand i
Amsterdam.1) Det var ham der i foråret 1716 fik Holberg til at tage
en stemme ved en kammermusikaften i hans hjem, og havde den
triumf at Ludvigs malarialignende tredjedagsfeber ikke — som
ventet — indtraf næste morgen. Et mirakel Geelmuyden omtrent
havde lovet (»Medicum sibi domi esse ajebat, qvi gratis me curaret«);
han må åbenbart have vidst eller anet en hel del om nervemen
nesket Holberg.2) Mon ikke han har været en af de Amsterdamvenner hvem den overanstrengte og abnormt irritable komediefor
fatters tilstand en halv snes år efter — sensommeren 1725 — stod
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fuldstændig klar (»qvibus explorata erat corporis mei constitutio«),
og som derfor advarede ham mod at søge kur i Aachen (hvad han
i sin ansøgning om orlov havde nævnet som rejsens formål), men
gerne så ham tage til Paris?3) Man gad udnævne disse kloge råd
givere til æresholbergianere; de har set hvor ilde det vilde bekomme
netop hans hypokondre type at færdes på et kursted mellem alle
hånde legemlige og åndelige vrag, og hvor gode muligheder verdens
staden kunde byde ham for at glemme sine egne kvaler — det han
mest af alt trængte til.
Det viser sig da også at han — trods adskillige irritationsmo
menter, som han ikke undlader at fordybe sig i4) — falder vel til
i Paris: intetsteds føler han sig friskere (»nusqvam salubrius dego«),
og selv uden at røre sig har han en fortræffelig appetit, hvad enten
det nu skyldes luften eller de knappe rationer under den herskende
dyrtid.5) Men påfaldende er det så umiddelbart han fra denne hel
bredsbulletin glider over til en rapport om mange andre behagelig
heder som især en studeret mand kan nyde i Paris (»Sunt & multa
alia oblectamenta Parisiis imprimis homini literato«): masser af
biblioteker, offentlige lærde selskaber samt adskillige private som
man let får adgang til, kort sagt: den parisiske lærdomsverdens
åbne velvilje over for udlændinge (»tanta est doctorum Parisiensium
ad demerendos peregrinos propensio«).6) Hvorefter følger en række
øjebliksbilleder af besøg hos forskellige store navne.7) Altsammen
et tydeligt vidnesbyrd om at ikke mindst Paris’ intellektuelle
klima har betinget Holbergs trivsel. Men det er også en under
forstået klagesang over det københavnske milieu.
I erindring om Holbergs skildringer fra sin femte og sidste rejses
begyndelse, navnlig fra de tre-fire dage i Flensborg8), kon
staterer man at turen som rekreation vurderet har været afgjort vel
lykket. Og hvad der i så henseende var vundet, det synes at have
holdt. Hvis historien om det advarselsbrev han modtog da han
for hjemgående opholdt sig i Amsterdam i det hele har noget på
sig (jfr. s. 54—55), skal man være en Olsvig9) for at få andet ud
af fremstillingen end at meddelelsen har ladet ham temmelig upå
virket; han skynder sig aldeles ikke til København, reportagen fra
resten af ruten er ligevægtig, og det bondeoprør i Ostfrisland som
han befinder sig midt i nærmest bagatelliserer han, uden i mindste
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måde at stille sin ro i heltemæssigt lys.10) At dømme efter Epistola
prima er det en fysisk og psykisk nogenlunde restitueret Holberg
der vender hjem til Danmark.
Og det skønt hans bagage har rummet halvandet nederlag: et
ydre og optakten til et indre.
Hvad han selv beretter om sin ydre fiasko, det mislykkede
forsøg på at få Kandestøberen opført i Paris, er lige så udførligt
som ugennemsigtigt. Det er nytteløst her at gå i enkeltheder.11)
Detaillerne er jo praktisk talt alle inkontrollable. Det eneste som i
dette kapitel har betydning er hvorfor Holberg overhovedet om
taler sagen. Han må have kendt sine landsmænd godt nok til at
forudse vantro smil ad hans historie om en professionel fransk
plagiators tyveri af hans Kandestøber-iåé, og heller ikke af udlæn
dinge kan han have ventet at noget som helst i hans teatralske
pariser-jammersminde skulde blive udlagt til hans berømmelse.
Den eneste rimelige forklaring er vel den at skuffelsen har givet
ham noget at tænke over — noget der har naget ham så stærkt at
han har måttet skrive sig løs af det.
Han kan næppe være faldet i tvivl om det berettigede i sit eget
syn på den sande komiske karakter: at den kun kommer til ud
tryk ved en konsekvent gennemførelse af den pågældende dårskab, uden at der tilstås frygt- eller magt- eller skamhensyn
nogen modererende indflydelse, altså således at der med ubøn
hørlig logik styres mod den følgerigtige og med spænding anede
katastrofe (»Verus character exprimitur, si heros fabulæ ita repræsentetur, ut neqve metus, neqve vis, neqve ignominia mederi
possint stultitiæ ejus, ex qva insignis aliqva catastrophe tandem
nascatur, qvæ spectatores suspensos diu tenuit«).12) Noget prin
cipielt æstetisk problem synes den eftermoliéreske komedie ikke at
have belastet Holberg med.13)
Men des mere pinagtigt med et spørgsmål om det ægte mester
skabs modstandsdygtighed over for smagens og modens degenera
tion : hvilke varsler giver det for hans eget fremtidsry at flertallet af
Molieres komedier i 1720rnes Paris kun gælder noget i kraft af
deres alder, altså som ærværdige gamle sager man skylder pietet
(»[. . .] plerasq; non nisi propter centum annos hodie stare«)?14)
Det er her tampen brænder. Holberg har aldrig lagt skjul på sin
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ærgerrigheds dimensioner. Man skal ikke føre det på retorikkens
regning når han i slutningen af Epistola prima taler om forfatter
skab som noget hvoraf vi venter os hædret navn, varigt minde, ja
udødelighed (»[. . .] ea effingenda, qvibus putamus nornen ornari,
memoriam prorogari, ac vitam aliqvam post mortern acqviri«)15),
eller når han på det mest exalterede sted i Epistola tertias ÆZz/n-afsnit
— vistnok helt uden selvironi — lader menneskets higen ikke blot
mod den nære berømmelse, men også mod den der først kommer
efter døden, være drivkraften i mindre som i større foretagender,
om så vilkåret er et martyrium.16)
Når Holberg 1725—26 har klargjort sig sit fællesskab i komedie
smag med en mand der nu vilde have været lidt over hundrede
år gammel, og samtidig har betænkt at han selv var jævnaldrende
med Destouches, repræsentanten fremfor nogen for alt det han
væmmedes ved inden for den nye komedieskole, og ældre end
nogle af de forfattere hvis stykker han ærgrede sig over at se, f. ex.
Voltaire, så har han måttet drømme onde drømme om at en Suhm
32 år efter hans død vilde riste ham en nedladende minderune
uden at nævne hans komedier andet end parentetisk, og at en SneedoriT blot fem år efter hans bortgang uimodsagt kunde opgøre hans
dramatiske status således:17)
at han i det Comiske, som var hans Styrke, er kommet den Model
meget nær, som han har foresat sig at efterligne, jeg mener Moliere;
thi at Personerne ikke alle ere af de ædleste Slags og Skrivemaaden
ikke overalt saaledes som Ærbarhed og en fiin Smag udkræver, er en
Bebreidelse, som man og med ligesaa god Grund kan giøre denne store
Franske Skribent, og som man maac giøre enhver, der skriver i et
Land førend Smagen endnu er forbedret. En Gomoedieskrivers Kunst
bestaaer, ligesom en Malers, i at efterligne Naturen, og han fortiener
ligesaavel Berømmelse, naar han er lykkelig i at træffe et grimt og
hesligt Ansigt, som, naar han maler en Venus eller Adonis. Hvor
meget end Smagen siden Molieres Tid har forbedret sig, er den dog
endnu ikke fiin og fornuftig nok til, at saa ærbar og streng en Tilhænger
af Dyden, som des Touches, kan finde almindeligt Bifald. Plutus
og Artaxerxes kan tiene til Beviis, at Forfatteren af Jule-Stuen, og
den politiske Kandestøber, havde valgt ædlere Characterer, dersom han
paa den første Danske Skueplads havde fundet lige saa fiin en Smag,
som paa den sidste.
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Hvis Holberg under sit første besøg i Paris har været i Théåtre Franjáis
— den eneste nationale scene som dengang var åben — har han allerede
da kunnet bemærke Destouches’ Le Médisant som den eneste større nyhed
i sæsonen 1714—15, dertil to småstykker af Dancourt, en verskomedie af
Dufresny og en vistnok tarvelig bearbejdelse af Plautus' Captiui,18) Men
vi véd jo intet som helst om hvorvidt Holberg på det tidspunkt har haft
teaterinteresser.19) I hvert fald har negligeringen af Moliere ikke kunnet
være et personligt anliggende for ham.

Anderledes ti år efter. Dog har han selvfølgelig aldrig regnet med
den mulighed at vinde varigt indpas på de parisiske scener. Hans
forsinkede observation af de ændrede dramatiske signaler har der
for væsentlig måttet bekymre ham m. h. t. hans fremtid derhjemme.
Det er den egentlige kærne i hans ydre nederlag: et skår i udødelig
hedshåbet. Men den tanke at eftermoliéreske komedieforfattere som
Destouches — trods begrænsningen i deres komiske frodighed —
kunde være genncmgangsled til noget værdifuldt nyt synes intet
øjeblik at være faldet historikeren Holberg ind.20) Den just (s. 93)
citerede passus om den ægte komiske karakter står så indiskutabel
som en katekismusparagraf, og H. Topsøe-Jensens antydning om
at De Usynlige næsten kunde tage sig ud som en protest mod Mari
vaux’ Arlequín poli par VAmour21) er derfor et tankevækkende
supplement til Martensens velfunderede hypotese om Riccobonis
L’Italien francisé som et forlæg for den kostelige holbergske harlekinade fra 1726.22) Det er betegnende at skuffelsen med Kande
støberen ikke laminer Holbergs komedieproduktivitet; da han ved
sin hjemkomst finder skuepladsen genåbnet, flyver hans komedie
pen atter hen over papiret.23) Alligevel bør man vistnok inkalkulcre
de teatralske pariserminder i baggrunden for den bitterhed der gen
nemsyrer Epistola primas afsked med skuepladsen: en portrættør
som Sneedorff og en efterfølgerske som jomfru Biehl har luret for
ude — også i den henseende kunde Holberg sammenligne sig med
Moliere.
Så vidt hvad der ovenfor blev kaldt det ydre nederlag. Man
kan ikke sige at Holberg har vedgået det — og da slet ikke dets
perspektiv ud mod det foreløbige eller varige eftermæle.
Mere åbenhjertigt har han ytret sig om sit omtrent samtidige
indre nederlag, hvormed menes Metamorphosis, der skal være på-
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begyndt før rejsen og afsluttet kort efter.24) De ord som Just Justesen
giver dette digt med på vejen er overraskende lavmælte, både på
Hans Mikkelsens og på det danske sprogs vegne:25)
To Ting/ som recommendere et poetisk. Verk, ere Invention og Zirlighed. Den første er den vanskeligste; Thi den gamle Alder allene har
saaledes udtømmet alle slags materier, at os intet rester tilbage uden
at pynte paa, og forbedre hvad de Greker og Romere have opfundet.
Om dette Autoris Poema er af en ny invention, skal jeg ikke kunde sige;
Vist nok er det, at han selv holder den for at være ny; Thi, hvorvel
denne sidste Alder er temmelig fructbar paa parodier, og de største
Poeter, som Homerus, Virgilius og andre, meer end engang ere paro
dierede, saa holder han for, at, endskiøndt det er gement at parodiere,
dog blant parodier denne Udi sin espece kand passere for ugemen, und
tagen noget saadant er skreved, som ham er ubekiendt; Thi hvo har
læsed og seet alle Bøger? Hvad Zirligheden er angaaende, da flyder
den endel af Poetens capacitet, endel af Sprogets Fuldkommenhed. Begge
Parter savnes her i henseende til den store Romer, som Autor har
taget sig for at imitere, Thi her fattes Ovidii Geist, her fattes ogsaa
det Latinske Sprogs Righed: Thi vi, saa vel som vore Naboer maa
pukke med vort Sprog saa meget som vi ville, saa finde vi dog en Fat
tigdom; naar vi enten imitere eller oversætte Græske eller Latinske
Poeter, hvilke Sproget giver den Fordel, at de af en halv snes Epithetis
kand udvelge det beqvemmeste; Thi Autor har ikke understaaet sig
med endel af vore Poeter at bruge enten opdigtede eller af Brug komne
Ord, hvorved et Skrift giøres uforstaaeligt. Ja, saasom den, hvis Fod
spor han stræber at træde, berømmes ikke mindre af letflydende end
af søde og zirlige Vers, som man kand læse med magelighed uden commentarier, og dog med Forundring, saa har Autor, saa meget som mueligt
er, rettet sig derefter, og søgt at treffe en Middelvej mellem Bordings
simplicitet og Philedors Højtravenhed, begge store Poeter, men endda
større, hvis den ene havde giort sig meer og den anden mindre Umag.
[...]

Man vil ikke i nogen anden af Just Justesens betænkninger finde
sådanne reservationer. Og de går igen i Epistola prima: Holberg
har søgt at efterligne både stil og ånd (»stilum ac indolem«) hos
Ovid, så vidt hans smule åre har tilladt det (»qvantum permisit
tenuitas Venæ«), men han kommer til kort og når ikke sit forbillede
(»ab hoc Archetypo labor ac decido«), for dels ejer han ikke Ovids
talent (»venam«), dels savnes det latinske sprogs finhed og rigdom
(»deest lingvæ latinæ elegantia ac ubertas«). At Holberg ikke desto
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mindre fra litterære kendere høster lovord for versbehandling og
komposition er naturligvis en uundgåelig oplysning, og at han selv
har været en kende forelsket i sine opfindsomme variationer af
ovidiske forvandlingsmotiver fremgår af hans barnligt glade referat
af nogle detailler.26) På den anden side er Metamorphosis et arbejde
som han yderst sjældent vender tilbage til i sine danske epistler;
en flygtig hentydning i nr. 122 er uden al interesse, og en beklagelse
i nr. 447, det såkaldte 4. levnedsbrev, over den dårlige tyske over
sættelse af digtet er meget kortfattet. Men nogen vægt ligger der på
at han senere i samme epistel nævner Metamorphosis sammen med
Melampe som poetiske bedrifter der har bragt mange (!) på den
tanke at han også »haver Beqvemhed« til tragedier, hvad han
egentlig heller ikke vil nægte, men »jeg væmmes ved alt det som
er affecteret, og ligesom sat paa Stylter«.27) Sikkert er det at den
Holberg der måtte indlede sin digterbane med at tage imod elemen
tær metrisk orientering blev lidt rigeligt imponeret af sig selv da
han i Melampe skabte vers som — fremsagt fra scenen — viste sig
at røre tilskuerne til tårer, måske mod forventning. Førsteopførelsen
fandt sted i vinteren 1724—25; vi véd desværre ikke noget om rolle
besætningen, men Philocynes fremstiller (og vel også den traurige
musik) må man, sandheden i ære, tilskrive en ikke ringe del af
virkningen. At Holberg har skyndt sig at notere en ny dramatisk
rubrik partielt udfyldt kan ikke forbavse, og hans ærefrygt for sine
egne ydelser i den højere poesi kommer til orde allerede i Epistola
prima, hvor han kræver selve den tragiske diktion i Melampe re
spekteret som ægte, og for så vidt indrømmer gråden dens fulde ret
ved siden af latteren over anledningen til konflikten (»[. . .] cum in
argumento adeo lúdicro sophocleo plane hiatu bacchetur poéta,
risum simul ac lacrymas movet«).28) Som gammel mand er han i
epistel 249 (1750) krænket over den helligbrøde man har begået
ved i Tyskland at føre Melampes »prægtige og bevægelige Vers«
[. . .j udi løs Stiil«, så at »et af vore beste Stykker« har »tabt dets
Sigte og heele Anseelse.«
Det er sandsynligt at Holbergs følelse af en afgørende versifikatorisk og højpoetisk sejr med Melampe har stimuleret ham til et
nyt erobringstogt ind i den ædle digtnings provins, og givet ham
mod til at binde an med det i hans øjne største af alle forbilleder,
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Ovid. Metamorphosis er skrevet ud fra en bitter satirisk livsstem
ning, der ikke levner menneskeheden megen ære, og hvis uforsonlige
skarphed man skal helt frem til hans Fabler (1751) for at genfinde.29)
Men den rent kunstneriske stræben i digtet går i retning af lyrisk
musikalsk sprogsødme og anskuelig billedfylde. Moralisten og
artisten har trukket hver sin vej, og enheden er gået i stykker —
trods det faste kompositoriske greb om de episke motiver.30) At
Holberg selv har erkendt nederlaget ses af de ovenfor anførte
citater fra Just Justesens pågældende betænkning og Epistola prima
(jfr. s. 96). Hvor ydmyget han har været og samtidig hvor foreløbig
afklaret, derom vidner den placering Justesen giver Hans Mikkelsen
i en national litteraturhistorisk sammenhæng: der er ikke præ
judiceret noget gabende svælg mellem Mikkelsens format på den
ene side og Bordings og Philedors (Poul Pedersens) på den anden.
Hvis denne erkendelse var oplevet til bunds og siden ført igennem,
f. ex. i Epistola prima og Epistola tertia, vilde Gram have haft én
grund mindre til at småhåne Holberg over for Fabricius (jfr.
s. 61—62) og vilde Scheibe ikke have behøvet så indtrængende at
forsvare hans selvvurdering mod anklager for latterlighed (jfr.
s. 25—26). Men når Holberg kun et enkelt øjeblik synes at opfatte
sin litterære gerning i en vis relation til en Europa-linie der var
indledet af Arrebo ca. 60 år før hans egen fødsel, tør i det mindste
jeg ikke se bort fra den mulighed at han i 1725—26 er en dobbelt
nederlagets mand for hvem det er nødvendigt at overbevise sig selv
om sin kvalitet ikke blot af digter og ikke blot af stor digter, men
af i europæisk forstand den eneste Danmark endnu har haft.
At det sidste ikke var rigtigt skal man også i dag vide en hel
del om den forudgående danske litteratur for at turde hævde. Af
tidligere ikke-anonyme poeter herhjemme kan højest to nævnes på
linie med Holberg: Arrebo (dog kun i sin egenskab af flersidig
pionér) og Kingo. Der vil ikke være noget opsigtsvækkende i den
påstand at Kingo er en meget større digter end Holberg, men den
er jo uden ringeste interesse, eftersom de er aldeles inkommensurable; hver især af dem kunde med lige stor ret flyve i flint over
sammenligningen.
Den som i dag trættes af Holbergs litterære selvforherligelse i
levnedsbrevene og af hans gennemgående tendens til uden videre
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at identificere læselig dansk litteratur med sit eget forfatterskab vil,
hvis han historisk føler sig ind i Holbergs ud fra hans forudsæt
ninger ganske naturlige synspunkter, ikke kunne mobilisere tungt
vejende saglige indvendinger. Det af Billeskov Jansen formodede
sigte mod fremmede oversætteres opmærksomhed må påagtes som
et acceptabelt motiv til den rigelige reklame.31) Alligevel dominerer
skribentens selvglæde så stærkt at man fristes til at tro noget af
den henvendt til en endnu hemmeligere adressat end den illustre
herre — en tvivler der lider ilde og har læge behov.
Et enkelt sted i Epistola prima, dér hvor Holberg (anden gang
inden for få sider!) beretter om Paars' succes også i Sverige og
Tyskland, griber han sig pludselig i praleri, men undskylder sig så
med digteres vedtagne ret til at tale over sig (»qvamqvam poetis
furere concessum est«) og med at det er andres dom han henholder
sig til, hvorpå han tilføjer at disse andre glæder ham hvad enten
de er ret eller galt på det (»qvi sive judicant, sive errant, me delectant«).32) Den sammenhæng udtalelsen står i tyder ikke på at der
tales helt eller halvt spøgende. Det er nok meningen at grundtypen
på en poéta skal defineres som et væsen der nyder et vist ansvars
løshedens privilegium. Måske dæmrer denne opfattelse allerede
1722 i 3. skæmtedigt, Critique over Peder Paars, hvor Holberg for
første gang stiller sig positivt til Homer: »Man med Forundring læs
Homeri gyldne Bog/ / For phantasiens skyld/ ey for det Grædske
Tog.«33) Noget mere underfundigt nævnes Homer en snes år senere
i Klim (Tanians rejsefragmenter) som den der fremfor nogen anden
har opfyldt det berettigede løgnekrav til en digter (»requiritur, vt
summe [. . .] mendax sit«).34) Dette syn på ham (som dog brydes
med andre) kulminerer i epistel 435 (1750):

[. . .] en Poets største Qvalitet er Geist og Enthusiasmus, hvilken
ikke gierne er geleidet af Skiønsomhed: Beviis herpaa kand tages af
Homero, hvilken man ikke kand negte Fortrin for andre Poeter, endskiønt han ofte støder an mod Judicium. [. . .] De skiønsomste Skribentere ere ofte de mavreste Poeter-, thi det synes, at en stærk Skiønsom
hed er for en Poet ligesom en Capsun, der hindrer Imaginationen, og
foraarsager, at Geisten ikke kand svinge sig højt nok. [. . .]
Kontakten mellem epistel 435 og 3. skæmtedigt sluttes i det
græske begreb to theion. der er et nositivt nøgleord begge steder
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(men som Holberg i den mellemliggende lille menneskealder også
lejlighedsvis har brugt med odiøs bitone, f. ex. i forbindelse med
farligt opviglende talere35)); hans lidt svingende holdning til det kan
minde om hans dialektiske vurdering af entusiasmen (i forberedel
sen til Herodian-oversættelsen 1746 og etpar år senere i epistel
84). I 3. skæmtedigt sættes Øetov, det guddommelige, i mod
sætning til det kloge, skarpsindige, lærde og nyttige, men parres
sammen med det der er rigt på »Geist«, og mærk vel: »Man Geist
af Poesie og smukke Tanker kiender«.36) Det er mod sådan geist
Hans Mikkelsen får det råd af sin prosaiske modpart Tøger at
bruge åreladning eller klystér, efter at han har skildret sin satiriske
muses uimodståelige tyranni over ham, alle advarsler til trods:37)
Jeg sligt dog endrer ey/ min Musa er for kaad/
Den i Bevægelse tidt sætter saa mit Blood/
At jeg ey sove kand/ før jeg i Pennen fører
Aid Galdskab/ Giekkeri/ aldt hvad jeg seer og hører/
Ved mindste Leylighed min Musa siger: Skriv/
Her er Materie, gak hen/ Afrisning giv!
Jeg ofte siger ney med en Catonisk Miine/
Det hielper ey/ thi jeg omdrives som Machine,
Jeg disputerer tidt/ jeg bander og seer suur/
Den leer og siger/ du ey ændrer din Natur.

Skønt Hans Mikkelsens digtertype, som den her fremtræder, ikke
har sin styrke i imagination, men i naturtro gengivelse af et realt
stof, er det dog tydeligt at gejsten presser på. Hvor tæt denne skildring
forholder sig til virkeligheden kan vi ikke vide, men i hvert fald
har Holberg ønsket at afbilde sig som poetisk besat og har — så
vi før — gerne tiltaget sig en poets ret til at snakke over sig og til
at tørste efter både kyndiges og ukyndiges bifald. Den inspirerede
digter, som Holberg forestiller sig ham, går op til offentlig examen
med nedsatte krav i moralsk ansvarlighed og i intellektuel dømme
kraft.
Det ligger meget nær at se Epistola primas afsluttende selvanatomi
med dens tilsyneladende så intime konfessioner i lys af Holbergs
grundbillcde af den raptus-grebne poet. Det fysiologisk betingede
labile temperament, den af åndelig ærgerrighed nærede misundelse,
den sygelige irritabilitet, den ubetvingelige hidsighed der får ham
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til at overskride det sømmeliges grænser i sine satirer — alt dette
er jo træk som passer organisk ind i hans skitserede digtertype.
Han tilstår selv at de fejl han opregner er udvalgt som de vigtigste
blandt mange; skulde udvalget ikke først og fremmest være dirigeret
af hans behov for at rejse sig et monument som kunstner, og skulde
mon ikke dette behov være blevet skærpet af hans to nederlag, først
og fremmest af afmagten over for MeiamorpJioszs-opgaven? Og skulde
ikke hans beslutning om nu at tie som digter være fremgået af hans
nederlagserkendelse meget snarere end af en træt mands freds
længsel? Han holder op fordi han i det hele føler sig udtømt, hvad
han jo for øvrigt selv siger til allersidst i Epistola prima (»cum flos
veteris ubertatis jam exaruerit«). Men da han i sit levnedsbrev
ser tilbage over et nu tilendebragt livsafsnit, skal det fastslås at
de syv-otte digterår ikke har været en misforståelse. Alt hvad han
— temmelig sandfærdigt — beretter om sine succes’er godtgør jo i
grunden hvor overflødigt det er at konstatere dem så omstændeligt.
Overflødigt — undtagen for ham selv?
En selvtvivlers ofte forcerede selvbekræftelse — ser man Epistola
prima også under den synsvinkel, og får man øre for brevets indslag
af monolog, reduceres det udadrettede apologetiske moment til
meget lidt. Kun to områder er det i så henseende umagen værd at
behandle, forholdet til universitetet og forholdet til religionen.

Som man vil huske, blev der i december 1724 eller januar 1725 på
initiativ af Kristiania-biskoppen Deichman og den finansdeputerede
Møinichen nedsat en hemmelig kommission med afsløring af højere embedsmænds mulige korruptel som angivet formål. Da dette duumvirat
i løbet af etpar uger havde fået ram på Danske Kancellis oversekretær,
Frederik Rostgaard, og snart efter tillige havde skovlet bravt bort under
overkrigssekretær C. Gabel, var det vigtigste fra hånden, og det var vel
nærmest kun for skams skyld at kommissionen ikke helt indstillede sin
virksomhed.
Som en udløber af dens fortsatte arbejde kan man sandsynligvis op
fatte nogle planer om en ransagelse af universitetets administration og
undervisning; de blev vistnok væsentlig ført i pennen af Hojer, og i de
bevarede skrivelsers ofte vittigt formede passager om uduelige, efter
ladende og overmodigt flotte professorer der med forkærlighed lægger
deres arbejde uden for Frue Plads har man — sikkert med urette —
villet se specielle hentydninger til Holberg, i den — mildest talt naive —
formening at han omtrent var den eneste universitetsmand hvis embeds-
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førelse kunde give anledning til påtale. Så vidt man kan se, har et reskript
om nedsættelse af en særlig universitetskommission ligget parat til kongens
signering ved udgangen af februar 1725, men af en eller anden grund blev
sagen syltet — måske har man, ved nærmere overvejelse, fundet moradset
bundløst. Hvis rygter om en nærforestående visitering af akademiet har
været i omløb, har de i hvert fald ikke afholdt Holberg fra midt på som
meren 1725 at tiltræde en rekreationsrejse, som tre års overvældende
komedieproduktion tilvisse kunde gøre fornøden. At hans nervøse sam
menbrud skulde have stået i forbindelse med angst for at være truet på
sit embede er yderlig usandsynligt; i så fald var han dog nok blevet hjemme
for at værne sin skanse, så meget mere som han må antages at have hørt
om hvor alvorligt Rostgaard et halvt år før havde skadet sin sag ved sin
tåbelige flugt til Sverige.
Sikkert er det at Epistola primas omtale af Holbergs professorale
bane sidst af alt virker apologetisk.
Næsten chokerende frejdigt åbenbarer han sin ukyndighed i sit
første professorats fagområde (der jo ikke blot var metafysik, men
også logik, skønt denne sidste disciplin, at dømme efter bevarede
lektionskataloger, er blevet ham unddraget og fortsat doceret af
Arni Magnússon). Han fortier ganske vist sit lille haud til examen
philosophicum, men rent ud praler af sin ignorans i logik, uden
dog at nævne at han ikke engang havde indstillet sig til nogen
prøve heri, og skælmsk pålægger han den illustre adressat ikke at røbe
hans elementære diskvalifikationer som skoleret akademiker, da
han nødig vil udsættes for det lærde laugs latter (»Sub fide silentii
hæc dicta erunt, nam periculum est, ne vulgata tam crassa ignorantia
risui scholasticorum me expositura sit«). I øvrigt kan man for hans
skyld skændes til dommedag om hvorvidt beherskelse af den
formelle logik er en conditio sine qua non for en hvilken som helst
universitetsprofessor; det er nemlig en uomstødelig kendsgerning at
han selv er blevet professor og at den upedantiske sagkundskab
har anset ham for at strække til i sit embede (»problema per me
sit, an his studiis [o: i logik og disputereteknik] destitutus publice
profiteri debeat vel non; Hoc tamen extra omnem positum est
controversiam, qvod publice profitear, qvodq; ii, qvi studia alio
metiuntur pede, qvam qvo Scholastici, qvi in vocibus tantum
occupati inanes sonos amant, satis parem me officio judicaverint«).38) — Så vidt det med logikken.
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Hvad angår metafysikken, knytter Holberg på det nys refererede
sted i selvbiografien de traditionelle akademikeres skytsgudinder
Lógica og Metaphysica sammen til en enhed, og erklærer aldrig at
have plejet omgang med nogen af dem (»sed cum iis nullum mihi
intercessit commercium«).39) Og da han senere beretter om sin til
trædelse af det metafysiske professorat, tilkendegiver han i de mest
uforblommede udtryk sin ringeagt for hin videnskabernes dron
ning (»Regina ista scientiarum«), indrømmer at den almindelige
ængstelse for hans røgt af den høje dame var velgrundet og at faget
virkelig aldrig har kunnet løbe større risiko for en skæbnesvanger
krise end under hans bestyrelse af det (»in majus discrimen nunqvam adduci potuisse provinciam istam, qvam sub meo procon
sular«), samt nævner i ikke alt for tydelige vendinger sin be
rygtede installationstale til metafysikkens pris, uden at det bliver
tydeligt om dens påståede karakter af mindetale over en afdød har
været en gennemtænkt underfundighed eller har skyldtes momenter
af ufrivillig candeur i en hyklerisk tilrettelagt oratorisk præstation
(»Dissimulavi tamen callide mentem meam, imo Orationem paulo
post habui in laudem metaphysices, sed talem qvalem eum stomacho
audiebant philosophiæ primæ vindices, non panegyrieum me
dixisse sed parentalia celebrasse rati«).40) — Så vidt det med meta
fysikken.
Men nu det universitetsfag han forvaltede fra 1720 til 1730,
cloquentia, og altså sad på da første levnedsbrev blev skrevet og
udkom? Det kan nok undre at et notat om metafysikkens befrielse
fra ham efter to års trældom ikke følges af blot den mindste oplys
ning om hvilket fag han så overtager, og heller ikke senere i Epistola
prima hører vi om hans professorat i latinsk litteratur. Derimod
förbigår han ingenlunde sine universitetsavancementer i løn og
rang så lidt som en økonomisk konflikt med en kollega. Kan det
være af dårlig samvittighed at han tier om den latinske lærestol?
Tanken er ikke urimelig for så vidt som han umuligt kan have
haft ret megen tid og kraft at ofre på faget.41) En direkte kontra
indikation mod den formodning at latinprofessoren har følt sig i
restance over for sit lærefag er dog hans meddelelse om sin gen
optagelse omved 1721 af sit historisk-politiske forfatterskab (som
jo så standsedes ved udefra kommende opfordringer til ham om at
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skrive komedier); sand eller usand siger denne oplysning ganske
tydeligt at Holberg aldeles ikke har anerkendt noget krav om et
afhængighedsforhold mellem videnskabelig produktion og ansæt
telsesfag. Altså skyldes tavsheden om fagskiftet i 1720 vel kun at
han har anset det for at være sagen uvedkommende — og sagen
vil i dette tilfælde sige hans eget livs afgørende eller på anden vis
interessante begivenheder.42)
Tilsvarende tier han også i Epistola secunda (1737, vistnok af
sluttet 1735) om sin overgang 1730 til faget Historie. Her må dårlig
samvittighed anses for udelukket. Derimod kan der meget vel være
tale om bevidst nonchalance over for universitetet. Det er påfal
dende at andet levnedsbrev slutter med at nævne to så udpræget
embedsmæssige pligtarbejder som hans kortfattede latinske over
sigter (1733) over verdenshistorien og geografien uden at deres
forbindelse med den historiske professur antydes (dog omtales
deres anvendelse ved skoler og på universitetet).43) Disse lærebøger
hører med til forfatteren Holbergs oppakning; som professorale
officia noteres de ikke.
Men hvad Holberg langtfra fortier er at han (1736) påtager sig
hvervet som universitetets kvæstor, og snart gør gunstige erfaringer
i sin dobbelttjeneste hos Mercur og Minerva; selvfølgelig hemmer
hans praktiske forretninger i ikke ringe grad hans studier og pro
duktion, men opmuntrer dem også, ja i den grad at han anser ter
minsmånederne december og juni for sine bedste læseperioder —
det opstemmede vand har en vældig kraft når stigbordet hæves.44)
Et sådant — ikke alt for hasarderet — paradox om vexeldriftens
effektive muligheder er ret et yndlingsmotiv for selvbiografen Hol
berg; ved sin overfladespænding befordrer det den fængslende frem
stilling, ved sin indre fornuft afgiver det stof til et sundt moralsk
ræsonnement, og ved sin positivitet markerer det et afgørende træk
i det billede af en arbejdets heros som det er ham magtpåliggende
at overlevere sin sam- og eftertid.45)
Men hvorfor skulde han sige noget om sit rektorat (1735—36)?
Det var jo forløbet normalt og stille; at han havde fået det over
draget med nogle mere end almindeligt smigrende komplimenter
af sin forgænger gad han virkelig heller ikke nævne, for hvad en
lidet respekteret professor medicinæ som Georg Detharding måtte
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have af fordelagtige meninger om ham kunde på ingen måde øge
hans anseelse. Ikke engang sin rektortale lod han trykke (den blev
først offentliggjort 1755 af Wille Høyberg), skønt den giver ikke så
lidt af et moderne universitetspædagogisk program. Men det var
ikke som universitetspædagog — være sig teoretisk eller praktisk —
at Holberg havde vundet sig et navn og indtaget en markant sær
stilling.
Kun hvor han i tredje levnedsbrev dvæler ved sin kvæstorgerning,
altså ved den mindst akademiske og mest praktiske side af sin
universitetsvirksomhed, taler han om troskab mod embedet som en
pligt der dikteres af selve de fra embedet distraherende »filosofiske«
studier (»Nulla Studia tanti sint, ut Officium deseratur, qvod religiosissime custodiendum Studia ipsa præcipiunt«).46) Atter den lykkelige
vexeldrift, i ny belysning. Det vilde ikke have forekommet aldeles
irrelevant i Epistola prima at drøfte et tilsvarende — måske mindre
harmonisk? — forhold mellem metafysik- og elokvensprofessoratet
på den ene side og den satiriske og dramatiske udfoldelse på den
anden. Hvis dette problem har meldt sig for Holberg indefra (at
han har fået det antydet udefra kan næppe betvivles), så har han
fundet for godt ikke at betro sig til os derom.
Skønt det ikke med rene ord udtales, fornemmer man dog at
Holberg anser sin forvaltning af kvæsturen for sin dygtigste indsats
som universitetsmand. Alligevel er det nok ikke derfor han skriver
om den; snarere er det fordi det må synes de fleste overraskende
at en litterær mand som han duer til at være rentemester. Og mon
det ikke er samme smag for det forbavsende der får ham til at
ytre sig så utilsløret frækt om det mindst glorværdige kapitel i hans
universitære bane: det metafysiske professorat? Den uformodentlige
triumf og den — mirabile dictu — passable skandale: med disse
yderpunkter (der jo også kronologisk er yderpunkter) aftakker selv
biografen i alt væsentligt den lærdomsinstitution som han var knyttet
til i en menneskealder — og erkender så i øvrigt uforbeholdent
dens velgørende indflydelse på hans økonomi. Resten er ikke om
tale værd; det vilde jo bare kede læseren og ikke bidrage til for
fatterens karakteristik.
Naturligvis er der intet i vejen for at en selvoptagethed som den
der præger Holbergs autobiografi kan være apologetisk bestemt,
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men det skulde dog nu være nogenlunde klart demonstreret at der
knap er et gran apologi i hans omtale af emnet mig og universitetet.
Anderledes når vi kommer til mig og religionen. Her spares der
ikke på lud og sæbe — mærkeligt i grunden, al den stund han klart
benægter at nogen for alvor har villet beklikke hans holdning til
de højeste spørgsmål; hvad der til den ende kan pines eller lirkes
ud af hans skrifter har aldrig givet anledning til andet end lidt
mumlen hist og her (»[. . .] leviuscula adeo sunt ea, qvæ ex scriptis
meis eliciuntur, ut murmura tantum excitaverint, neminem vero in
me armaverint«).47) Den umiddelbart forudgående sætning er dog
nok værd at fæste sig ved: »Fateor eqvidem a vulgari opinione me
nonnunqvam recedere«48); her kan — og må — naturligt under
forstås: men mine afvigelser fra den gængse tro på Bjerget har jeg
gennemgående holdt for mig selv og blot undtagelsesvis givet til
kende på prent. Så er det sagt — ganske vist ikke sådan at ret
mange læsere vil gribe det, til gengæld tydeligt nok for den guddom
om hvis tilværelse han aldrig har tvivlet (»De Existentia Numinis
nunqvam dubitavi«). HAM skylder han ren besked; over for alle
andre står han lønligt på sin ret til at ytre sig som sfinx.
Derfor skal man ikke tage for højtideligt på hans bekendelse om
sin gradvise udledelse, navnlig ved kalvinisten Abbadies ariadne
tråd, af den tvivlens labyrint hvor han i umoden intellektualisme
havde forvildet sig ind og hvor han havde tilbragt nogle ungdomsår,
allerpinligst anfægtet af en katolsk bibelkritiker som Richard Simon,
hvis kristeligt maskerede undergravning af Skriftens autoritet er
ti gange farligere end f. ex. Spinozas åbenlyse ateisme.49) Hele
denne konfession om hans hjemvenden til åbenbaringen efter en
udlændighedsperiode i vantroens grænseegne minder — ved sin
tørhed i foredraget og ved sine omhyggelige litteraturhenvisninger
— ikke så lidt om et forretningsmæssigt akademisk vita. Især rap
portens slutning er mat; den omhandler hvordan Descartes’ kosmogoniske hvirvelteori50) og den deri involverede lære om flere verdner
bekymrer ham fordi den jo øjensynlig strider mod den gammel
testamentlige skabelsesberetning, men til alt held kommer nogle
snilde fortolkere af den jødiske kosmogoni (»dexteri systematis
Mosaici interpretes«) ham til hjælp med deres vellykkede forsøg
på at bringe Genesis’ 1. kapitel i overensstemmelse med moderne
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tænkeres hypoteser. Ordet dexter turde være afslørende; sammen
holdt med strenuiis (som han bruger til karakteristik af kristne
polemikere som Grotius og Huet) bidrager det til at fremhæve
kulden og udvendigheden i et afsnit der kunde ventes at gælde det
dybest personlige, ja det er ikke langt fra at de nævnte to adjektiver
så småt frivoliserer sfinxens bekendelse til revelationen.
I samme plan ligger Holbergs to parisererindringer (henholdsvis
fra 1715 og 1725) om sin optræden som luthersk disputator. Hvad
striden har drejet sig om første gang får vi ikke at vide, men beret
ningen herom er overvejende humoristisk, i tonen ikke ulig den
muntre historie om den franske holmgang i Kristianssand, dog med
den forskel at selvironien er blevet svagere: det må jo endelig ikke
glemmes at den teologiske laudabilist har gjort både sit universitet
og sin tro megen ære.51)
Mere seriøst figurerer imidlertid meddelelsen om hans ordduel
i 1725 med en ikke navngiven disputersyg olding — åbenbart en
uprætentiøs gejstlig siden han beskedent indrømmer at hans arsenal
af katolske argumenter ikke pranger med andre våben end de tra
ditionelle. Om optrinnet i virkeligheden har fundet sted kan vi jo
ikke vide; muligvis er den affældige kamphane blot en fiktion som
Holberg har indført for at få lejlighed til at aflevere et flot dialektisk
paradenummer. Andet er Holbergs udførligt refererede teologiske
forelæsning nemlig ikke. Sagligt bedømt er den forstemmende
atomistisk, men formelt er den særdeles velkomponeret. Hvor ind
byrdes usammenhængende de enkelte punkter end er, forbindes de
dog ved en fast optrukken polemisk linie. Med forudsætning i det
grundlutherske syn på Skriften som et værk der vitterlig er under
kastet adskillige tolkningsmuligheder gennemfører han den taktik
paradoxalt at indrømme katolikkernes eventuelle ret og prote
stanternes eventuelle uret i en række fortærskede stridsspørgsmål,
men samtidig at hævde de lutherske vildfarelsers større Gud-tække
— og derfor er de mere trygge (tutiores) — end de katolske rigtig
heders. F. ex. må den ydmyge henflyen alene til nåden være ynde
ligere for Gud end pukken på gode gerninger, og at undlade helgen
påkaldelse kan fornuftigvis ikke mishage Ham der har befalet
mennesker at komme til Ham selv (»cum ipse accedere jubeat«),
lige så lidt som det kan fornærme helgenerne at vi nøjes med at
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efterfølge dem uden i øvrigt at ulejlige dem videre, for hvis de af
den grund blev vrede og jaloux, vilde de jo ikke længer være hel
gener (»Nam, si ob invocationem solius Dei irascantur sancti, disinunt
statim esse sancti«). Fremdeles må det anses for sikrere at nyde
nadveren under begge skikkelser end kun under én, eftersom ind
stiftelsesceremonien dog omfattede både brødet og vinen, og det er
tryggere at løbe risikoen for lægfolks personlige mistydninger af
Bibelen end at udelukke dem fra overhovedet selv at granske og
tage stilling, thi de som tror uden at prøve troens indhold tror
egentlig intet, medmindre man da med juristerne vil hævde at man
bør tilregne et menneske også de handlinger det lader udføre ved
en anden (»qvod, qvis per alium facit, ipse fecisse dicitur«). Det
er uforsigtigt af Holberg således at spotte juraen; hans egen teolo
giske forelæsning minder jo dog fra først til sidst om en dreven og
ikke alt for redelig advokats indlæg, ikke mindst når han har den
frejdighed at betegne sine skinindrømmelser til katolikkerne som
tolerance (»videtis qvam liberalis erga vos sum«). Fladest er dog
det gennemgående assureringsprincip. Derimod vilde det være mal
placeret at efterlyse religiøs varme, endsige lidenskab; det er en
skælm der giver mere end han har. Et forsonende træk er det at
Holberg selv synes at erkende lektionens karakter af et »nummer«;
modpartens antydede forsøg på at lede drøftelsen ind i en ny og
for ham mere bekvem bane afvises med en lidet from begrundelse:
for at sikre sin triumf formener Holberg ham at skifte spor (»Sed certus
ego triumphi si in thesi permanerem, extra orbitam vagari non
passus sum«). Når Holberg kræver spillets regler overholdt, er det
altså i sin egen sejrs og — måske — i sin egen sags interesse, men
egentlig ikke i sandhedens; den vilde have været bedre tjent med
at også modparten fik lov til at tage et initiativ.52)
Trods alt har Holberg dog nok haft en ganske bestemt hensigt
med at give denne teologiske forestilling til bedste, og det kan næppe
have været demonstration af sin brillans i en form for fægtekunst
som han andetsteds i samme levnedsbrev bevidner sin foragt; hans
lutherske opvisning må have haft adresse til latinlæsende repræsen
tanter for den danske offentlige mening. Vistnok med rette har han
påregnet — for alle tilfældes skyld — at have erhvervet sig en tåleligt
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skudsikker garanti mod placering blandt de religiøst berygtede eller
mistænkelige.
Med den i ryggen har han i Epistola prima tilladt sig et og andet
— dog ikke mere end det berlingske forlag turde bringe videre i
oversættelsen af 1745.53) Da han knap forsømmer nogen lejlighed
til at angribe den katolske kirke, tit ved plump og billig latterlig
gørelse, vover han ikke stort når han af og til udtaler sig beundrende
om nogle af dens kulturskikkelser, og måske kan man i skildringen
af pater Tournemines elegante og muntre verdensmandsvæsen ane
et stille suk efter blot et enkelt exemplar af den type blandt det
hjemlige præsteskab.54) Uden risiko er også hans ytringer af per
sonlig sympati for en ædel dansk konvertit .som Jacob Winsløw,
især da han væsentlig udleder hans frafald af en egen naivitet hos
denne i øvrigt så lærde mand55) og da han modsætningsvis por
trætterer to andre landsmænd, Bormann (?)58) og Matthias Bagger57),
som apostater af særdeles problematisk kvalitet, moralsk som re
ligiøst. Derimod ligger der en vis udfordring i at den forfatter han
fremfor nogen tilskriver sin befrielse fra ungdomsårenes tvivl,
Jacques Abbadie, var kalvinist (hvad Holberg dog ikke nævner)58);
det kan tilføjes at af hans angivne to teologiske redningsmænd i
anden række tilhørte Grotius den arminianske iløj af de reformerte,
medens Pierre-Daniel Huet var katolik; mellem hans privilegerede
religiøse kreditorer synes der altså ikke at være nogen lutheraner!
Hvad enten nu denne gældsstatus slet og ret er en afspejling af
virkeligheden eller et stilfærdigt drilleri eller lidt af begge dele, er
offentliggørelsen et diskret trodsens tegn. Diskret — og urisikabelt.
Netop i det år da vel det meste af Epistola prima er blevet til, 1727,
publicerer den unge Erik Pontoppidan ikke mindre end to bøger
der står under stærk reformert indflydelse; den ene, en andagtsbog,
Heller Glaubens-Spiegel, udkom i Tyskland, den anden, en polemisk
dialog med tydelig brod mod en af ortodoxiens kæmper på Als,
udkom i Flensborg og har måske inden for den sønderjyske lokal
gejstlighed været en begivenhed af paarsske dimensioner; Pontop
pidan kom så godt som helskindet fra begge dele.59) Holberg har
næppe kendt noget som helst til disse afTærer, men han har haft
næse for ændringer i det kirkelige klima. Vi kan altså i første lev-
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nedsbrevs religiøse holdning iagttage lignende dæmpede oppo
sitionstendenser som i hans forhold til den restituerede suverænitet
og til fædrelandshistorisk decorum.
Om det kolde og udvendige i hele hans kristelige redegørelse
blot har været et selvfølgeligt resultat af hans lave religiøse temperatur
eller om den desuden har været tilsigtet kan man ikke vide. Imid
lertid følger umiddelbart efter de påfaldende matte og ligegyldige
notater om de cartesianske skrupler en lige så påfaldende varm
bekendelse om studiernes personlige værdi for ham; i dem —
og kun i dem — finder han trøst mod både legemlige og sjælelige
lidelser. Man fristes til at underforstå: religionen som jeg lige har
talt om er mig derimod et ganske upersonligt anliggende; toneskiftet
er så hørligt at det virker demonstrativt. Hvad han mener med at
have begivet sig i filosofiens havn udvikler han med al ønskelig
klarhed, idet han holder en kort revu over sin studiegang: først
historie og moralfilosofi, så naturret, derpå poesi, og nu vender han
tilbage til sit udgangspunkt. Vi begriber dog at han lægger megen
vægt på alsidigheden og ikke agter at slippe noget af de områder
af syne som han har været inde på. Og én ting til fremgår af hans lov
sang til intellektuelt arbejde: at han ved studia også forstår pro
duktion; at modtage og at frembringe har for ham hørt så uløseligt
sammen at det slet ikke falder ham ind at præcisere nogen dobbelt
betydning.60)
Åndeligt arbejde — receptivt og produktivt — som hans livs
eneste værdifulde indhold: i denne erfaring, der tillige er et pro
gram for fortsat virke, munder første levnedsbrev ud. Hans forbi
gående klage over at svagt helbred har hindret ham i at udrette
hvad han ellers havde formået er det vanskeligt at tage for andet
end et beskedenhedskoketteri, og hans korte antydning af at hans
brug af det danske sprog sagtens har afskåret ham fra at vinde et
vist internationalt ry udelukker ikke hans erkendelse af gensidig
heden i gældsforholdet mellem ham og modersmålet.61) Hverken
disse resignationsmomenter eller hans forventning om kritik og
modstand også i de kommende år forstyrrer den sunde ligevægt i
brevets udgang. Heller ikke den vemodige slutningspassus, hans
farvel til digtningen, bliver afgørende for indtrykket af den stem
ning der behersker hans foreløbige afsked med sin fiktive adressat;
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den kan kun karakteriseres som et utæmmeligt arbejdsmod.62) I lys
af arbejdet som det eneste frelsende princip formelig ophæves skellet
mellem digtning og anden produktion.
Det kan ikke være tilfældigt at Holberg i optakten til sit første
store værk på den nye linie vedkender sig begge sider af sit forfatter
skab. I tilegnelsen af DNB (1729) til Frederik IV, »den ældste og
flittigste Høye Embeds-mand udi landet«, hedder det: »Jeg haver
fast udi 20 Aar continueret at skrive adskillige slags bøger, saavel
lystige, som ærbare.«63) Og strax efter i fortalen til læseren: »At
det [o: værket] udi saa lang tid ingen større fremgang har haft,
have de mange lystige og poetiske skrifter foraarsaget, som midlertid
ere publicerede under det navn af Hans Mikkelsen.«64) Ved selve ind
gangen til sin nye periode knytter Holberg altså forbindelsen bagud
til digtenes og komediernes decennium.
Derfor kan jeg ikke se »det store vendepunkt« i den omstæn
dighed at Holberg fra digtning vender tilbage til historieskrivning,
heller ikke i hans overgang fra samfundscensor til samfundsstøtte
(i virkeligheden kun et accentskifte). Vendepunktet er markeret ved
at den Holberg der i 1719 med »ingenti animi fiducia« gik i lag
med Paars og 1726 »deesse fateor venam Ovidii« midt i nederlaget
oplever sin usårlighed ved strax at indstille sig på nyt arbejde af
den art han nu magter, ligesom han før magtede den anden slags
— indtil han overskred sine grænser. Som et eftertankens inter
mezzo og samtidig som en kræfternes samling til et nyt tigerspring
er Epistola prima placeret i forfatterskabet. En i mangebundet
mystifikation indspundet heltehistorie, der i et uudredeligt spil mel
lem spøg og alvor og med spændvidde fra det helt uoprigtige til det
næsten oprigtige er koncentreret om at tegne et billede af en in
spireret digtertype, behørige moralske brist inclusive. Dette er
Epistola primas ambition.
Indtil så — på brevets sidste sider — digteren dør, men i samme
sekund inkarneres i et mindre festligt væsen, der imidlertid også har
sin poesi: troen på arbejdet som livets eneste mening og som den
usvigelige redning i enhver nød. Denne metamorfose er Epistola
primas patos.
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HASTIG BETÆNKNING OVER EN
ANAKRONISME
Den største Fornøjelse ved at arbejde er at tænke
paa, hvad andre senere vil kunne udrette.
Paul V. Rubow.

Hvem Ludvig Holberg var véd vi i dag så dårligt som nogen
sinde, og hvis de læsere der måtte være nået gennem dette hæfte
véd det endnu dårligere end før, er det gået dem ganske som den
der skrev det.
Jeg har forsøgt inden for et begrænset område at lade Holberg
vidne i sine egne sager; et udvalg af hans vidnesbyrd har jeg prøvet
at tolke efter sammenhænge der med rette kan skyldes for snæver
hed, men som jeg til gengæld mener at have fra ham selv. Etpar
af dem venter jeg at videreføre i et senere skrift om Holberg og
det tragisk-heroiske — en studie over uforløste anlæg.
Dog skal jeg vel vogte mig for ved et letkøbt fremblik at flygte
fra det nederlag som den foreliggende afhandling repræsenterer. Alt
hvad mine skrælninger objektivt har kunnet afdække af personlig en
hed i Holbergs sløret tilkendegivne syn på sin otteårige digterperiodes
begyndelse, forløb og ophør er den gigantiske arbejder — arbcjdshelten, om man vil, og ham kendte vi jo i forvejen.1) Man kan nok
så sammenbidt have hærdet sig mod skuffelse, man kan nok så
nøgternt have sagt til sig selv at sfinxen vilde forblive utilgængelig:
når man ved vejs foreløbige ende erkender at være vendt hjem til
sin uvidenhed, erkender man også at man trods alt gav sig på
rejsen med en forvoven drøm.
Måske i en slags desperat galgenhumor har jeg fastholdt en rest
af denne drøm i en alt for fordringsfuld undertitel: Streger til et
Holberg-portræt. For mit eget vedkommende giver den dog relativt
god mening; det sæt af tydninger der udgør præmisserne for min
fattige konklusion er for mig selv de eneste anvendelige arbejds-
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hypoteser til min fortsatte syssel med emnet, og for så vidt står jeg
inde for dem. Deres — mig bevidste — gæld til tidligere forskning
er forhåbentlig passende klargjort; hvad de måtte rumme af »nyt«
skulde meget nødig savne al holbergsk hjemmel. De tilgrundliggende
undersøgelser har, ifølge deres karakter og forløb, medført en mig
hidtil uvant brug af første person, hvis pronominer dog tør ventes
at forsvinde i det forelagte og drøftede materiale, så fremstillingen
overvejende kan appellere til kontrol og kritik. Nådegaverne er ad
skillige: nogle fik sikkerhedens, andre tvivlens. Hvis ånden er den
samme, må det vel være ansvarets.
Imidlertid kan det også forudses at mit skrift ikke vil appellere
til noget som helst, men dumpe i et ligegyldighedens hul. I Holbergstudiets aktuelle situation er mine forebringender jo en åbenbar
anakronisme. Navnlig i de kapitler (det fjerde og femte, s. 61—90)
hvor der er knyttet tråde fra tyvernes satiriker og komediedigter til
tredivernes historiker. Sammenblanding af hinanden uvedkom
mende attituder! En tilskyndelse har jeg her modtaget fra Luxdorphs gennem Suhm overleverede ytring om Holbergs »Historier«
som »comiske« (jfr. Suhms Samlede. Skrifter VI (1790), 69). Kunde
jeg lige så godt — eller bedre — have fået den fra mesteren
selv?
Til besvarelse af dette spørgsmål turde hans fortale til kirke
historien være den mest relevante text. Han tager afstand fra visse
protestantiske forfatteres ensidige nedrakning ikke blot af en magt
syg pave som Gregor VII, men også af en enfoldig mand som Tysk
lands apostel, Bonifatius, »der kunde meene GUd det vel«, og lige
så mange mil lægger han mellem sig og Gottfried Arnold, hvis
Unpartheyische Kirchen- und Ketzerhistorie (1698—1700) viser en
udtalt forkærlighed for snart sagt enhver der er kommet på kant
med officielt organiseret kristendom. Holberg vil finde den rette
midte. Men specielt ind under reformationen arter den katolske
kirke sig så ugudeligt at aspekten »en Blanding af Ont og Got«
vilde være det rene nonsens; derfor er det at han »ideligen skiemter
med Paverne og de sidste Tiders Geistlige og Munke«, og skæmten
begynder så småt allerede efter de tre første århundreder. Mod
sætningsvis har han om disse kristenhedens tidligste dage måttet fatte
sig i en stil der er »alvorlig og ærbar, uden Zirath og klygtige Re-
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flexioner«. Fremfor alt det fjortende og femtende sekel retfærdiggør
den påstand at kirkehistorien fuldt så vel som nogen anden historie
gren giver »Anledning til skiemtsomme Indfald«; »ligesom sand
GUdsfrygt, Dyd og sund Lærdom meer og meer ere aftagne udi
den Christne Kirke, saa er og min Stiil bleven meer og meer munter,
hvilket jeg har holdet fornødent at tilkiende give, for at giøre reede
for min differente Skrive-Maade.« Umiskendeligt er det at Holbergs
stilling til de forskellige perioder ikke er den følelsesengagerede
kristnes, men skribentens; han sørger ikke synligt når forfaldet
er dybest, tværtimod er den skandaløse sjette periode »behagelig
og interessante«, og når også WyclilTes og Huss’ optræden henføres
under det behagelige, er det ikke fordi det nu bærer frem mod
Luther, men fordi de engelske og bøhmiske reformationsvarsler
øger tallet af »Varieteter, og store Hendelser«, altså forsyner beret
teren med spændende stof. Øjensynlig strejfer det ikke Holbergs
tanke at kirkens ringe dage kunde have givet anledning til helt
andre tonarter end den »skiemtsomme«; i den grad beherskes han
af sin mest fundamentale evne at blot den svageste kalden lokker
den frem. Jeg konstaterer altså at Luxdorph (se ovenfor) var en
overflødig omvej. (Jfr. X:ll—18).
I den forbindelse som der nu er gjort rede for er det da at Hol
berg fremsætter en udtalelse om hvordan han stedse »har accomoderet min Pen efter Materien«:
Mange have dog af saadan min Opførsel giort sig en falsk Idée om min
Person, bildende sig ind af de mange lystige Skrifter, som jeg har forfærdiget, at det er imod min Naturel at skrive heel alvorlige Ting. Men
det er en gandske falsk Regul at dømme en Skribentes Naturel af hans
Skrifter, thi Erfarenhed lærer, at de lystigste Skrifter undertiden skrives
af de ærbareste og meest austere Philosophis. Hvad min Person angaaer,
da trykker mig intet mindre end Kaadhed, thi jeg holdes for, blant
dem, der kiende mig, heller at incommodere med Austeritet, end Lystig
hed, og haver jeg fra min Ungdom ført et saa indgetogent, ærbart og
strængt Levnet, at faa derudi have Lyst at imitere mig. Sagen er denne,
os fattedes her i Landet adskillige Skrifter, saavel udi Historier, Morale
og Outrages d’Esprit. Folk, som have fundet mig at inclinere til Arbeide,
og at have nogen Talent til at skrive Bøger i de Malerier, have formaaet
mig til saadant. Efter Materierne haver jeg skaaret min Pen. Naar
Prøve skulde giøres paa en Satire, eller et Skue-Spill, har jeg maatt
seet mig om Forraad paa Skiemt og lystige Indfald, saasom det er af
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de Materialer saadanne Skrifter maa dannes, om ellers Materien skal
svare til Titelen. Kort at sige, mit Forsæt alleene har været at bøde
paa visse Ting in Literis, som os fattedes, og hvis Mangel har været
os bebreidet af fremmede Nationer. I den Henseende har jeg ofte maatt
aflægge min ærbare Masque, for at reuissere udi skiemtsom Morale, og
atter paataget mig den igien, naar der handledes om Materier, der ud
kræve en austere og ærbare Stiil. Det heeder: Hic Rhodus hic salta.
Socrates, som holdt for, at ved skiemtsom Morale kunde meere udvirkes,
end ved de hæftigste Straffe-Prædikener, holdte lutter lystige Dialogos,
som fast har Anseelse af Skue-Spill. Hvo som deraf vil inferere, at han
var en særdeeles lystig og kaad Mand, kiender Socratem ikke ret. Det
er ingen Tvil paa, at hvis han havde fundet anden Maade at moralisere
paa kraftigere, at hans Morale jo havde blevet ligesaa austere, som
Senecæ. Man seer deraf, at en Skribent maa paatage sig mange Skik
kelser, og at derfore et hvert Skrift er ikke Speyl paa enhvers Tilbøyelighed. Saaledes har jeg i denne Kirke-Historie ageret en dobbelt Per
son. [. . .]

Der er god grund til at tro (jfr. Scheibes skildring s. 25—26) at
Holbergs beskrivelse af sit eget alvorlige væsen har gyldighed for
hans to—tre sidste tiår. Men i Epistola primas Oxford-erindringer
(34/21) angiver han klart sin festivitas, »eum sale condita«, som
hovedårsagen til sin popularitet blandt de engelske studenter, der
selv er vittige og humoristiske (»faceti ac venusti«); de agter ham
dog også p. gr. a. hans ædruelighed og noble optræden (»ob sobrietatem & honestos mores«), men det ene udelukker jo ikke det andet.
Måske tænker Holberg i det nys anførte store citat nok så meget
på den væremåde han med årene er stivnet i som på sin egentlige
natur (selv om jeg ikke stædigt vil hænge mig i udtrykket »aflægge
min ærbare Masque«). I øvrigt giver hans mangesidige forpligtelser
over for vores nationallitteratur ham jo ikke lejlighed til at røbe
hvilket område han vilde have valgt hvis han havde virket i et
kulturmilieu der tillod ham at specialisere sig. Og dog — har han
ikke sagt os en hel del om sin naturs primære humoristiske tendens
ved — ganske naivt — at se kirkehistoriens sorteste perioder som
særlig egnede til »skiemtsom« behandling? For slet ikke at tale om
første levnedsbrevs meddelelser om det digteriske gennembrud 1719
— på et tidspunkt da han næppe kunde mistænkes for ambitioner
i retning af at udfylde de flest mulige af vores endnu tomme litte
rære rubrikker. Endelig kan det bemærkes at den fremdragne text
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ikke fortrinsvis indeholder genremæssige synspunkter, men væ
sentlig betoner kravet om stilens tilpasning til emnet, genren
uanset. Man har fremdraget den kirkehistoriske fortale som bevis
for at der hos Holberg ikke er nogen »nødvendig Sammenhæng
mellem Liv og Skrift«; min sag har det været at antyde etpar
indskrænkninger i bevisets styrke. (Jfr. BJHEE 11:250—251).
Hvad nu specielt det »genrologiske« grundsyn på Holberg angår,
da har Billeskov Jansen mere standhaftigt end nogen anden fæstet
sig ved hans »urokkelige Overbevisning om, [. . .] at Litteraturen
bestod af visse Klasser, afgrænsede mod hinanden, og at det gode
Resultat i en videnskabelig eller digterisk Klasse beroede paa en
klar Forstaaelse af, hvilket Stof og hvilken Stil vedkommende
Genre udfordrede«. I sin disputats (1938), hvorfra dette citat er
taget (BJHEE 1:127), henviser Billeskov Jansen (ib.: 17) til »væk
kende og opmuntrende Indflydelse« fra Paul V. Rubows to Holbergartikler, henholdsvis 1923 {Tilskueren) og 1928 {Litterære Studier),
af hvilke jo navnlig den sidste handler om Holberg som skribenten.
Overhovedet er Rubows Litterære Studier og hans forudgående
værker i 1920rne uden al sammenligning den danske litteratur
videnskabs stærkest igangsættende bøger inden for den sidste men
neskealder. Deres kraft som incitament beror næppe i første række
på visse fyndsætninger med uforglemmeligt programmatisk smæld,
snarere på at Rubow i grundlæggende og mærkeligt alsidige ar
bejder har håndteret sine tit stejle principper med en næsten non
chalant gratie, uden skolemesterlader og amusisk skematisering;
en udsøgt smag af kærne er den enkle følge af hans under for
beholdets maske entusiastiske hengivelse til det han skriver om,
fornemt ligeglad med egne bedrifter. Selv når han er tilbagehol
dende med bred dokumentation og fatter sig yderst summarisk,
slår den lange fortrolige oplevelse igennem.
Blandt hans elever har Billeskov Jansen med uforlignelig energi
og grundfæstet lærdom reformeret Holberg-studiet, først og frem
mest ved sit tålmodigt erhvervede kendskab til Holbergs eget biblio
tek, metodisk inspireret af Pierre Villeys Montaigne-studier (HEE
1:17), desuden ved sin særdeles konsekvente gennemførelse af genre
synspunktet på det vældige forfatterskab. »En Forfatters Forhold til
Genren er hans halve Skæbne«, skrev Rubow engang; i tilfældet
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Holberg har Billeskov Jansen forhøjet brøken så kraftigt at dens
karakter af brøk nærmest synes illusorisk.
Et enkelt exempel i hans Danmarks Digtekunst II (BJK1:172—
173) skal anføres; det gælder Jeppe:
[. . .] medens den udefra givne Handling [nemlig fra Bidermanns
Utopia] skruer sig frem, uddybes Figurens Forhold til Omverdenen
saa grundigt, at vi ved Stykkets Afslutning kender den latterlige Bonde
som et Menneske med sine Svagheder og sin Styrke, sine individuelle
Forhold til Gud, Øvrighed, Hustru, Børn og Husdyr. »Jeppe paa Bjer
get« er af den Slags Kunstværker, der er mangfoldigere end deres Ska
bers bevidste Intentioner. Der er ingen Tvivl om, at Holberg blot
tænkte paa at dramatisere Bidermanns Historie som en livfuld folkelig
Komedie. Ud fra denne Hensigt forstaar man, at Holberg i sin første
autobiografiske Epistel, hvor han priser sine Komedier, netop »ikke
kræver nogen Ros« for »Jeppe paa Bjerget«. Men den Dvælen i de
komiske Situationer, som Grundlaget frembød, medførte en Uddybelse
af Personkarakteristikken. Billedet af Bonden fik flere Facetter end
der strengt taget tilkommer en klassisk Komediefigur. Det sker navnlig
derigennem, at Digteren i visse Scener ikke nøjes med at udlevere sin
Bonde til Latteren, men for at give Situationen Fylde udstyrer ham
med Vid og Følelse, som han andre Steder synes helt at mangle. Det
er derfor man i nyere Tid af og til — men altid med Urette — har tænkt
sig, at Holberg med Jeppe har ønsket at tegne et psykologisk Men
neskebillede. Og fordi Holberg med komisk Realisme har udfyldt
Bidermanns Kannevas, har den dagklare Skildring af en forsumpet
sjællandsk Hoveribondes Tilværelse endog fristet andre til at se en
Tragedie i Komedien.
Jeg kan ikke andet end holde denne tolkning af Jeppe-skikkelsen
for dødsensfarlig, skønner heller ikke rettere end at citatet fra
Epistola prima er afbrudt i utide. Strax Holberg har erkendt sin
stofgæld til Bidermann, tilføjer han at det kun er emnet (»argumentum«) han skylder ham, og at en skuespiller [Johan Gram] ved
stykkets anden opførelse, da nogle indbyrdes aktør-stridigheder var
bilagt, med stor dygtighed fremstillede en sjællandsk bonde både
i sprog, gebærder, manerer og gemyt (»fabulam hane ornavit' e
comoedorum grege unus, lingvam, gestus, mores ac indolem
rustici Sélandici dextere exprimens«). (136—137/68). Jeg har spa
tieret det efter min mening afgørende ord i den latinske text. Ingen
vil mistænke netop Holberg for at afstå fra den ære at have skabt
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grundlaget for Johan Grams præstation. Er det en tilsnigelse hvis
man påstår at han i grunden har antydet et psykologisk forsøg?
Samvittighed over for den klassiske komedie har han næppe været
plaget af i den anledning, i hvert fald ikke på egne vegne, og det
tyvende århundredes dristige fornyer af Holberg-studiet har han vel
ikke haft tilstrækkelig gejst til at forudse.2)
Men lad nu Billeskov Jansen have ret i sin tolkning (hvad jeg
ikke mener han har), så er vi dog måske stadig nogle efterblevne
som lægmandsnysgerrigt interesserer os for den mangfoldighed der
rækker udover Holbergs bevidste intentioner og undertiden — altså
for naive øjne! — har forurenet den komiske realisme så stærkt
at et ord som tragisk er blevet nævnet (jfr. exempelvis Hauchs
Jeppe-analyse i Æsthetiske Afhandlinger og Recensioner, 1861). Jeg
for min part holder nødig op med at spørge just dér hvor det egent
lige begynder, og er af flere grunde ængstelig ved at vente på vores
venner psykologerne, hvis samfundsnyttige funktioner så mange har
bud efter.
Nu er Jeppe unægtelig den eneste af Holbergs komedier som fra
ende til anden rejser problemet om en indtrængende menneskeop
fattelse der bryder genrens skranker. Men mere spredt melder sig
også andre ting i hans Skueplads, og teaterhistorien bliver her vores
sikreste vejviser til en uklassisk Holberg under den klassiske:
mange scenekunstnere er i professionel uskyldighed nået ned til
ham, fordi de har arbejdet artistisk, ikke litteraturhistorisk.
Alle relevante teatralske Holberg-tolkninger og -mistolkninger
kan yde bidrag til oplysning om den fantasikraft som Rubow i sin
Tilskuer-artikel fra 1923 så stærkt har fremhævet. Dybest bunder
vel dette fantasioverskud i en sindets rigdom, af hvis ernærings
kilder vi gerne gad kende nogle flere end vi gør. En fare for at
sentimentalisere Holberg foreligger der selvfølgelig, men den er
næppe stor, navnlig ikke hvis man stadig holder sig for øje at en
betydelig kunstners »hjerte« i en helt forbavsende grad kan være
privatmennesket uvedkommende. Men for resten har den nyere
forskning nok haft lovlig travlt med at af humanisere »Holberg selv«.
Det er en af Th. A. Müllers mange fortjenester at han her, med
fin takt og nænsom menneskekundskab, har holdt den rette midte.
Som jeg ovenfor har begrundet det, kan jeg ikke se det viden-
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skabeligt tillidvækkende i at man formener en værgeløs afdød digter
at have vidst hvad han gjorde, når ikke blot hans praxis, men
endnu mere hans kommentar dertil usøgt kan tydes derhen at han
har vidst det. Er der ikke sket en interesseforskydning fra kends
gerningen til tesen? For mig at se har en højt fortjent forsker her
i forbigående ladet sig tyrannisere af sit fundamentale synspunkt,
og har derved pådraget sig et skin af selv at ville øve et tyranni
over både døde og levende. Det kan næppe være ham ukært at
hans autoritativt udformede ytring om en central Holberg-komedie
tages alvorligt.
Jeg nævnede før teaterhistorien som en fornyelsesmulighed for
den litterære Holberg-forskning. Med sine huller og omtrentlig
heder byder den dog et rigt udvalg af exempler på hvordan skue
spillere af forskellig rang gennem etpar århundreder, inden og
uden for traditionens rammer, har kunnet tolke de samme holbergske figurer højst uens. Litteraturhistorikerne — og alle ordent
lige læsere — vil i hvert enkelt af de tilfælde der ligger nogenlunde
belyst eller som de selv har oplevet fra tilskuerpladsen kunne
skønne over hvorvidt aktørernes forståelse (misforståelse) har sam
menhængende hjemmel i texten, og overalt hvor en sådan hjemmel
konstateres eller blot anes, er der grund til at være særlig opmærk
som og læse om og om igen, forudsætningsløst, helt forfra.
Vistnok enhver stor digter er større end sine påviselige hensigter.
Til syvende og sidst er sindets rigdom næppe tilgængeligt for viden
skabelig forskning, men det er ikke nogen grund til på forhånd at
resignere, snarere en opfordring til at skole sin stemthed over for det
pågældende digtersinds fylde, dets reserver, dets ernæringskilder. Og
her byder scenens folk os en håndgribelig hjælp, hvis vi blot vil tage
imod den. Kunstneres opfattelse af en kunstner har sin egen autoritet.
Et mindre håndgribeligt indlevelsesmiddel er meddelagtighed i
den musikverden der kan formodes at have været et væsentligt —
om ikke det væsentligste — moment i Holbergs rekreation. Den
holbergianer i hvis øre etpar snese af de tonemotiver lyder som
kan regnes at have hørt med til Holbergs daglige brød har en kvali
fikation mere til at læse ham. Selvfølgelig kan den ikke direkte ud
nyttes, men intet som helst der kan gøre os til Holbergs samtidige
er betydningsløst.
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Alt i alt er jo vores kendskab til hans rekreation yderlig vagt; kun
mener vi at vide at den har været sparsom. Tør vi foruden om hans
sinds rigdom også tale om dets fattigdom, beklager vi dermed at
den fødende pause, det frugtbare driveri ikke indgik i den geniale
arbejdsøkonoms livskunst. Som Billeskov Jansen fortræffeligt har sagt
det, vænnede han sig med tiden til »mest at læse for at skrive«
(HEE 11:252). Arbejdshelten blev en træl af sit arbejde. Heraf vel
de gåseøjne vi fristes til at sætte om hans selvfordybelse, der tit
kan synes grund og monoton.
Men blandt hans reserver må ikke overses ungdomsrejsernes fod
vandringer, der såvist kan have været eventyrlige nok. Det var vel
nærmest for antitesens skyld at hans ven professor Anchersen i sin
bekendte gravskrift over ham brugte ordet erro, med hentydning
til den fattige Europa-vagabond der siden blev en høj anselig stands
person. I Kiøbenhavnske lærde Tidender for 28. februar 1754 an
holdtes udtrykket som mindre passende, men en anden indsender
forsvarede det, dels med det argument at errones også kan betyde
planeter, dels med den motivering at den nærmestliggende tyd
ning, landstryger, havde bund i virkeligheden. Alle husker Holbergs
fortælling om sin vandring mod Paris, uden pas gennem befæstede
byer, uden ledsagere gennem skove og ødemarker, tomhændet og
derfor sikker (56/31). Et Juvenal-citat kroner de glade minder:
»Cantabam vacuus coram latrone viator« — i Vilh. Andersens for
danskning: »Sorgfrit sang jeg, en pengeløs Svend, i Røveres Sel
skab« (VALh:14).
Man har kredset for snævert om baronen og glemt den vovsomme landløber, der i det skjulte levede lige så længe som
Holberg selv. Ikke mindst ham kan Hans Mikkelsen takke for at
et anfægtet udødelighedshåb dog gik i opfyldelse.
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NOTER OG HENVISNINGER
TILBAGEBLIK
Side 9 *) Mere fortrøstningsfuldt har bl. a. Chr. Bruun og Th. A. Muller ytret
sig, jfr. henholdsvis BruA:l, 3 og MiiHp:ll. — 2) 1. citat fra Epistola prima (1728),
jfr. 15/12: »selve Tingens Vanskelighed æggede mig mere« (1514:223); det drejer sig
her om iværksættelsen af 1. udenlandsrejse (1704—05) trods pengemangel. 2. citat
fra Epistola secunda (1737), jfr. IX: 171: »opægger selve Tingens Vanskelighed mig
til at prøve min Styrke paa saa møjsomt et Arbeide« (1514:441); her drejer det sig
om den beslutning at skrive DRH (formentlig definitivt fattet 1729 eller 1730), se
i øvrigt fortalen til dette værks 1. bind (1732), VI:7: »Jeg haver ofte haft i Sinde
at skrive en udførlig Historie over Dannemark; men er alle Tider bleven afskrækked
derfra formedelst saadant Verks Vanskelighed [. . .].«
Side 10 3) 1745 (1857): IV; den pågældende indledning også i Fædrelandet for
26. sept. 1857. — 4) SmH:222. — 5) Bidrag til Ludvig Holbergs Biographi for Aarene
1702—1714 (i Historisk Tidsskrift, 3. rk., bd. I (1858—59), 94-130). — ®) SmH: V—VIII.
—7) NMPH:500. —8) NMPH:507, 509, 513, 523. —») NMPH: 729—772, jfr. M. Hammerich: Bidrag til en Skildring af Holberg, meest efter hans egne Udtalelser (i Nordisk
Universitets-Tidskrift IV, 1. hft. (1858), 46—76), til hvilken artikel N. M. Petersen
henviser. — 10) J. S. Welhaven: Om Ludvig Holberg (1854), 22 (også Samlede Skrifter
VI (1868), 180). — n) BuLh:341 (jfr. BuHH:46). — 12) Optegnelser til Ludvig Hol
bergs Biographi (i Historisk Tidsskrift, udgivet af Den norske historiske Forening II
(1872), 241—296, se især 241).
Side 11 13) Jfr. den i note 12 nævnte artikel, 290—291.—14) Bricka VII:526. —
15) PaH:151. —16) 1/6. —17) Carolus Guil. Elberling: Holbergiana quaedam (i Danske
Samlinger IV (1868—69), 273—287, med den uvurderlige stedfæstelse af levneds
brevenes citater). Se især 273—274: »[. . .] suspicarer equidem, Holbergium, quum
vitam suam narrare vellet, ne nimis ambitiösa res videretur, si ultro de se scripsisset,
finxisse hoc sibi iniunctum esse a viro aliquo perillustri, cuius imperio obluctari non
auderet; itaque eum in prima epistola idem fecisse, quod in secunda et tertia harum
epistolarum itemque in epistolis patrio sermone elaboratis fecit, ut unum aliquem
adloqueretur, quum epistolas ab omnibus legi cuperet. Sed haec res non magni momenti
est.« (Jfr. oversættelsen i BruA:ll).
Side 12 18) BruA: 12. —19) BruA: 11. — 20) Holbergs første levnetsbrev (i Danske
Studier I (1904), 80—110, se især 105—109). —21) Bruun i Danske Samlinger I (1865—
66), 14 (fodnoten). — 22) Jfr. Daaes i note 12 nævnte artikel, 290—291. — 23) Jfr.
Slutningsheftet (1864) af N. M. Petersen: Bidrag til den danske Literaturs Historie, VII
(se også 368 i bd. IV (1871) af dette værks 2. udgave ved C. E. Secher). — 24) OlVp:
26—29.
Side 14 25) Engelstoft IV: 235, jfr. note 33 til s. 15. — 26) Nyere Holbergforskning 1884—1919 (i Aa V:28—64, se især 35 og 39); jfr. Bings i note 20 til s. 12 nævnte
artikel. —27) Jfr. Bings i note 20 til s. 12 nævnte artikel, specielt 80 (bl. a. fodnote 1)
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og 88. — 28) 01HsS:371—373 og 376—379, jfr. Olsvigs efterskrift til sin udgave og
oversættelse af Epistola prima (1902), 214. —29) Jfr. Paludans i note 26 nævnte forskningsrevu, især 35 og 39—42; nuancerne mellem Olsvigs »betingede« tilhængere frem
træder dog ikke klart. — 30) VAEr: 73—75. — 31) VALh: 103—104.
Side 15 32) Bulls tydelige afstandtagen fra Olsvig i 1928 (BuLh:341—342) ligger
i direkte fortsættelse af hans anmeldelse af Ludvig Holbergs unge dage (Maal og minne
for 1913, 37—41; mærk navnlig den meget kritiske omtale 38—39 af OlVp). —33) Carl
S. Petersens yderlig ubarmhjertige behandling af Olsvig i en anmeldelse af Holberg
og England (Tilskueren for 1914 I, 535—547) synes ikke mindst inspireret af harme
mod »de Litteraturhistorikere, der ved Støtte, Opmuntring, Hensyntagen og Citeren
har givet dette Forfatterskab en Art Baggrund« (547), og bl. a. med henblik på Vilh.
Andersens lidt letsindige imødekommenhed mod Olsvig i Erasmus (jfr. note 30 til
s. 14) forstår man at Carl S. Petersen har stillet sig så absolut afvisende. Med en
velafvejet blanding af sympati og kritik har Harald Beyer i 10. bd. (1949) af Norsk
biografisk leksikon givet et portræt af Olsvig.
Side 16 34) MüHp:36—37 og Engelstoft X (1936):350. —35) BJHEE 11:215. —
36) BrHK:ll: »Udefra mødtes han af stormende Jubel og bitter Misstemning. Man lo
til ham og satte beske Miner op. I hans Digte og Komedier sporede man Nøgleskriveri.
Ved Akademiet misbilligede man hans Omgang med Teatrets Verden. Holberg var
saarbar og ømfindtlig. Han taalte ikke vel Spydighed eller Afvisninger og Insulter.
Vi ved kun lidt om, hvad Fjendskab han har mødt. Men han taler selv derom, og
man bør tro ham. Den »mavre Hvidtølsbrygger«, »Hans Mikkelsen«, Værtshuslytteren,
Skuespillernes Digter, den pertentlige Universitetsherre, Ungkarlen, Særlingen —
man har hvisket og skumlet omkring ham, og Stemmerne har gjort det utaaleligt
for den lille, bevidste, sensible og geniale Nordmand.« Det kan tilføjes at Brix i Politiken
for 18. nov. 1913 har givet Olsvig en særdeles hård medfart. — 37) BrHK:9.
Side 17 M) BJHEE 1:251, 11:212—215, 234—236 samt 250—252. —3a) BJHEE
11:235—236. — 40) Oppositionen trykt i Edda XXXIX (1939), 9—19; se især 19.
I denne forbindelse fortjener en af Emil Frederiksen (Danske Studiers Holberg-nummer
(1954), 7) berettet anekdote at gives videre: »Da Billeskov Jansen engang fik fore
bragt den Mening, at Holbergs første Levnedsbrev muligvis er, hvad vi nutildags
kalder en Erindringsroman, strakte han sig saa vidt som til at sige: »Ja, men vis os
den Bog, Holberg har haft foran sig og efterlignet«.« Mig forekommer denne lille
historie — hvordan man så i øvrigt vil tyde den — at række udover personen og
være født klassisk.
Side 18 41) Mem:VI.

Åbenhjertig mystifax
Side 19 *) Om forholdet mellem disse to udgaver og om Holbergs mulige med
virkning også ved den sidste af dem: se EhMü 1:103—104, inclusive henvisningerne
til Olsvig. — 2) BJHEE 11:213. Om Holbergs mulige medvirkning ved 1737-trykket
af Epistola prima: se EhMii 1:104—106, inclusive henvisningerne til Bruun og Olsvig.
— 3) X/5: »Cum variis casibus jactatus fuerit celeberrimus Autor ob crebras, qvas facultatibus destitutus suscepit peregrinationes, vitaq; illius turbarum satis ferax ob poemata
satyrica, carmina jocularia & comoedias morales, qvæ non leves illi molestias crearunt,
editionem hujus epistolæ haud ingratam popularibus fore spero; præsertim cum sólita
illi scripta sit ingenii festivitate, qvæ ipsas etiam nugas commendabiles reddit. Qvo magis
crisi civium expositus sit Autor, eo paratior erit audaciæ venia, in eo, qvod Epistolam
amico tantum scriptam, sed existimationi scribentis consulenlem publici juris facere,
inscio ipso, sustinuerim: poterit etiam eadem epistola de errore illos convincere, qvi lingva
danica nil neqve scribi neqve scribi posse autumarunt.« 1902 (XI): »Da den berømmelige
forfatter har været omtumlet af forskjellige skjæbnens tilskikkelser paa grund af
hyppige udenlandsreiser, som han har foretaget, skjønt ganske uden pengemidler,
og hans liv har været temmelig frugtbart paa vanskelige omstændigheder paa grund
af satiriske digte, skjemtefulde sange og karakterkomedier, som har skaffet ham ikke
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ringe modgang, haaber jeg, at udgivelsen af dette epistola ikke vil være ukjærkommen
for hans landsmænd; særlig da det er skreven med den for ham vanlige lune og lystig
hed, som gjør endog rene ubetydeligheder underholdende. Jo mere forfatteren er
udsat for medborgeres kritik, des villigere vil man tilgive min dristighed, naar jeg,
uden hans vidende har paataget mig at udgive i trykken dette epistola, som kun er
skrevet til en ven, men bidrager til den rette bedømmelse af skribenten: samme
epistola vil ogsaa kunne overbevise de folk om vildfarelse som har ment, at der hverken
biir skrevet eller kan skrives i det danske sprog.«
Side 20 4) 213/103: »Non absqve aliqva animi ægritudine video epistolam ab
amico, cui soli scripta erat, typis evulgatam, præsertim cum non paucis scateat erroribus, qvi oscitantia eorum, qvibus cura editionis demandata fuit, irrepserunt. At
qvid loqvor de ægritudine animi, qvasi fas mihi esset gravius succensere Viro, cui
plurimum debeo; Igitur, cum res semel facta infecta fieri neqveat, deleátur omnis
indignatio. Pleraque errata ea sunt, qvæ ne ab iniqvissimis qvidem censoribus Autori
mihi imputari possunt, cum eædem sæpe voculæ jam recte jam secus in una eådemqve
pagina impressæ sint. Qvocirca conspectum eorum heic dare supersedeo, in eo excusatior, qvod totam hane hiemem febri tertiana miseré vexor, adeo ut nec animus
nec vires mihi suppetant ad singula curatius examinanda. Notanda tantum sunt
gravissima, qvæ seqvuntur.« 1902 (213): »Ikke uden nogen ærgrelse ser jeg at brevet
af den ven, til hvem alene det var skrevet, er blet offentliggjort i trykken, især da
det skjæmmes af ikke faa feil, som har indsneget sig ved slurveri af dem hvem det
var overdraget at besørge det trykt. Dog hvad taler jeg om ærgrelse, som om jeg
havde ret til at bli alvorligere vred paa den mand, hvem jeg skylder mest; altsaa,
da en ting som engang er gjort, ikke kan gjores ugjort, saa lad al misnøie være glemt.
De fleste feil er af den art, at de ikke engang af de ubilligste kritikere kan tilskrives
mig som Forfatteren, da ofte de samme ord er trykt snart ret, snart afvigende paa
en og samme side. Derfor holder jeg det for overflødigt her at give en fortegnelse
over dem, og er saameget mere undskyldt derfor, som jeg hele denne vinter plages
ynkelig af tredjedags-feberen, saa at jeg hverken har humør eller kræfter nok til at
undersøge enkelthederne nøiagtigere. Kun de aller groveste maa noteres, nemlig føl
gende: [Herefter følger 11 — elve — rettelser af hvad der snarere er mindre god latin
end trykfeil.J« — 5) 1/6: »[. . .] injungis mihi historiam, qvæ Cedro mine licet ambulet
peruneta, / Cordylas madida tegat papyro, / Vel thuris piperisq; sit cucullas.« 1814 (209):
»De paalægger mig at skrive en Historie, som Skjøndt nu den vandrer salvet med
Ceder, / Kan tjene Lax til Forvaring, hvis ikke, / Kræmmerhuus vorde for Virak og
Peber.« Citatet er fra Martials epigrammer (III, 2, kun med benyttelse af versene 7,
4 og 5, jfr. Axel Juels fordanskning: Martials Epigrammer i Udvalg (1939), 31—32).
— 6) 1—2/6: »Videbis é mediocritate rerum gestarum, editione indigna esse, qvæ
stylo me proseqvi jubes, videbis é styli tenuitate reprimi me magis, qvam excitari
debere, nam, cum ea etiam, qvæ notatu máxime digna sunt, parum æqvis auribus
accipiuntur, si desit orationis gratia, qvid expectandum in ista tam styli qvam ar
gumenti sterilitate, ubi nihil neq; copiose, neq; ornate dici potest. Tibi igitur, non
aliis, hane epistolam scribo, a cujus editione si rationes, qvas adduxi, deterrere neqveant, addam & hane, qvod scilicet tuo potius qvam meo periculo edatur, nam te
consilii, me tantum poenitebit obseqvii. [. . .] Igitur in te, scribere jubentem, dabitur
actio, tibi ob steriles istas nugas, si forte edideris, dica scribetur, me vero imperio
tanti Viri obluetari non ausum exeusabit obseqvii necessitas.« 1741 (4—5): »Du skal
see af Bedrifternis Maadelighed/ at det/ som du befaler mig at skrive/ er u-værdigt/ at
komme for Lyset; Du skal see af Stiilens maverhed/ at jeg bør heller hindres derfra/ end
tilskyndes; thi dersom endog merkværdige Ting med saa liden Behag modtagis/ naar
Talen icke er næt oc behagelig/ hvad skal mand da vendte der/ hvor baade Stiilen og
Materien er fattig/ hvor intet hvercken tilstreckelig eller ziirlig kand siges. Til dig
alleene derfore/ og icke til andre/ skriver jeg denne Epistel; Og hvis nu icke de anførdte
Aarsager kand skræcke dig fra at udgive den/ da vil jeg lægge derie dertil/ at den ud
gives meere paa din/ end paa min Hazarde; Thi du vil fortryde dit Raad; Jeg derimod
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kommer alleene at fortryde min Lydighed. [. . .] Derfore skal aid skylden gives paa
dig/ som har befalet mig at skrive; Du skal stevnis for disse Bagateller/ dersom du
lader dem komme for Lyset/ men jeg kand undskyldes med en fornøden Lydighed/ saasom jeg icke har tordt være u-lydig imod saa stor Mands Befaling.«
Side 21 7) Jfr. note 4 til s. 20. —8) Jfr. note 6 til s. 20. — 9) Jfr. note 3 til s. 19.
Side 22 10) 11:105 (fodnote 20). — n) 131—132/65—66. 1897 (118—119): »[. . .]
for de fleste staar det endnu den Dag i Dag saa fast, som om det var slaaet fast med
Syvtommesøm, at der er en Braad skjult bag alt, hvad jeg siger og gjør, og man tager
derfor ikke i Betænkning at sige, at saadanne Erklæringer [nemlig om at han tvært
imod er uden al underfundighed] giver jeg kun paa Skrømt, jeg mener ikke noget
med dem, og det er kun Frygt, der af nøder mig dem. Siger jeg for Exempel i Dag
noget om Aarstiden eller Vejret, søger man strax en dobbelt Betydning i Ordene,
en bogstavelig og en forblommet, skjønt ingen kan være mere aabenhjærtig end jeg,
saa de, som holder mig for saadan en Mester i Forstillelse, som jeg hos nogle har Ord
for at være, ikke kjender min Karakter. Jeg er nemlig af Naturen ilter og let til at
blive vred og kan derfor ikke hverken med List eller Magt lægge Baand paa mine
Følelser eller faa mit Ansigt til at udtrykke andet, end hvad jeg føler, thi hvad jeg
har paa Hjærte, maa ud, og mit Ansigt røber strax, om jeg er mild eller vred. Vil
man derfor gaa i Rette med mig, bør det snarere være, fordi jeg er for aabenhjærtig,
end fordi jeg skjuler, hvad jeg har paa Hjærte.« — 12) Denne tale er aldrig trykt,
og vi véd ikke andet om den end hvad Holberg selv har meddelt i Epistola prima,
121/61: »Professio metaphysices cum nemini alii obtrudi posset, itur ad me. Hine
illi, qvibus indoles mea perspecta erat, actum de Regina ista scientiarum clamitabant,
& id qvidem non immerito, nam candide fateor vestigia antecessorum me non pressisse,
& in majus discrimen nunqvam adduci potuisse provinciam istam, qvam sub meo
proconsulatu. Dissimulavi tamen callide mentem meam, imo Orationem paulo post
habui in laudem metaphysices, sed talem qvalem eum stomacho audiebant philosophiæ primæ vindices, non panegyrieum me dixisse sed parentalia celebrasse rati.
At post biennalem servitutem in libertatem iterum vindicatur.« 1814 (329—330):
»Da man ikke kunde faae Professoratet i Metaphysiken prakket paa nogen anden,
kom man til mig. De der kj endte noget til mig, skraalte strax, at det var ude med
hin Videnskabers Dronning, og det ikke uden Grund; thi jeg tilstaaer oprigtig, at
jeg ikke vandrede i mine Forgjængeres Fodspor, og at denne Post aldrig kunde komme
i større Fare, end under mit Proconsulat. Midlertid dulgte jeg snildelig mine Tanker,
ja jeg holdt endog kort efter en Tale til Metaphysikens Priis, men den var saadan,
at den ypperste Philosophies Forfægtere hørte den med Harme, og sagde, det var
ikke en Lovtale, men en Liigtale. Men efter to Aars Trældom slap den igjen fri.«
Side 23 13) 132—133/66. Affæren omkring baccalaurprogrammet af 1720, der
ikke vil blive indgående behandlet i nærværende skrift, er jo gennem tiderne drøftet
indtil trivialitet, uden at man er nået til et blot nogenlunde sikkert resultat om Hol
bergs egen hensigt med det forkastede akademiske lejlighedsskrift. En letlæst frem
stilling af sagen er givet af Th. A. Müller (MüUH:346—348), hvis syn på dens pro
blemer dog kan diskuteres. En summarisk, men god oversigt over den vigtigste lit
teratur om affæren har E. Spang-Hanssen givet i Kort Udsigt over det philologiskhistoriske Samfunds Virksomhed Oktbr. 1899 — Oktbr. 1904 (106—107). Den dengang
purunge forfatters vurdering af programmet som et ubetydeligt hastværksarbejde,
der næppe har været satirisk ment, og sikkert endnu mindre tænkt som et alvorligt
universitetspædagogisk indlæg, fortjener under alle omstændigheder at overvejes, og
denne bedømmelses mulige pletskud generes ikke af den kendsgerning at Holberg
i Epistola prima holder satirens eventualitet åben; en teoretisk tænkelig opfattelse
af den tvetydige henskydelse af spørgsmålet: satire — ikke satire til den illustre
herres decision som værende en blot retorisk figur tør afvises. Imidlertid er de fleste
holbergianere stadig tilbøjelige til at forstå det undertrykte program som en bevidst
satire (og stilparodi, jfr. epistlerne 29 og 490), således Vilh. Andersen (VAEr:32—34),
Th. A. Müller (MüUH:346—348) og Francis Bull (BuLh:301). En flygtig, men per-
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spektivrig antydning har Carl S. Petersen givet i Tilskueren for 1914 I, 545 nederst.
Da programmet var blevet trykt, inden det, i sidste øjeblik, forkastedes, slap enkelte
exemplarer ud til offentligheden og betaltes højt (»Proscriptio hujus programmatis
pretium tamen adauxit«). Det kan studeres efter 11:418—421, hvor også oplysninger
om textforhold. Opmærksomheden henledes på Rahbeks oversættelse i 21. bd. af hans
Holberg-udgave, 342—349. Se hersteds s. 64 og 76—77. —14) 208/100. 1902 (208): »I spøg
lyver jeg altid, i alvorlige ting sjelden. I bagateller er jeg ful, i ting af større vigtighed
aaben, i den grad at jeg faar bebreidelser derfor«. — 15) Opuscula I (1737), 207. —
16) Kiøbenhavnske nye Tidender om lærde og curieuse Sager for Aar 1754, 58—59. Det
pågældende Paradox, der er hæftet til et dårligt alexandrinerdigt, er måske bygget
over epistel 257 og kan også have hentet et og andet fra selvportrætterne i Epistola
prima (199—208/96—100) og i Epistola tertia (XIV:39—43); som et motto for den
række antiteser paradoxet består af er sat: »Pleraqve mutantur: Nostri inconstantia
constans«; i øvrigt skal citeres følgende: »HOLBERG var fattig, HOLBERG var riig, /
HOLBERG var fiin, skiønt HOLBERG var ærlig, / HOLBERG var bitter, HOLBERG
var kiærlig, / HOLBERG var dog ey en HOLBERG uliig; / HOLBERG var til før
HOLBERG blev fød, / HOLBERG var seen og HOLBERG var vittig, / HOLBERG
var langsom, HOLBERG var flittig, / HOLBERG dog lever skiønt HOLBERG er
død. / HOLBERG var sparsom, HOLBERG var rund; / [. . .].« Digtet er nævnet med
en vis anerkendelse af Th. A. Midler (MüHp:10) som i det hele dækkende Holbergs
egen opfattelse af sig selv. Den er det jo også som Vilh. Andersen bygger på i sin af
handling om vægelsindet som Ophavet til Holbergs Komedier (Kritik, Sprog og Litteratur
(1914), 132—163), et synspunkt der allerede fem år før er formuleret i VAEr:56—65
og fastholdes til det sidste (jfr. VALh:38—42 og Edda XXXIX (1939), 18, sidstnævnte
sted over for BJHEE 1:178—183). Angående Brix* afstandtagen fra Vilh. Andersens
teori om Den Vægelsindede', se Analyser og Problemer II (1935), 160—161 og BrHK:
55—58, jfr. Francis Bulls afhandling: Om Holbergs femten første komedier (i Aa I
(1920): 36—67, især 41—46).
TILKNAPPET MYSTIFAX
Side 25 J) Se Scheibes tidsskrift Der Critische Músicas I—II (Hamburg, 1738
—40), f. ex. en passage som følgende (I, 46—47), hvortil det meget ufuldkomne re
gister ikke henviser: »Er [o: Bach] ist in der Music dasjenige, was ehemahls der Herr
von Lohenstein in der Poesie war. Die Schwiilstigkeit hat beyde von dem natürlichen
auf das kiinstliche, und von dem erhabenen auf das Dunkle gefiihret; und man bewundert an beyden die beschwerliche Arbeit und eine ausnehmende Mühe, die doch
vergebens angewendet ist, weil sie wider die Natur streitet.« — 2) SchN:CI.
Side 26 3) XIV: 13, 11. 1814:(466—467): »saaledes ere Menneskene, at vi mandigen og med Glæde række Hals, for at vort Navn kan leve længere efter vor Død;
at vi modigen lade Ørene skjære af os, paa det andre kan høre vort Heltemod be
rømme, thi det er en stor Opmuntring for den kjæmpende og til Æren higende Sjæl,
en stor Fortrøstning er Haabet ikke blot om den nære men om den fjerne, og efter
vor Død tilkommende Ære, og det ikke blot i store men og i mindre betydelige Idrætter.
Dog tog jeg selv længe i Betænkning at vove mig paany ud paa dette Hav, hvor jeg
saa tit har staaet Fare for at strande; men da mine Venner vilde staae mig inde for,
at det var et ikke forkasteligt Værk, og som der ingen Ulejligheder vilde flyde af,
lod jeg mig omsider bevæge.« 1897 (214): »og sandelig, ingen Lovtaler, ingen Opfor
dringer skal nogen Sinde mere faa mig til at betræde den Bane eller til atter at stævne
ud paa det Hav. De Idrætter overlader jeg for Fremtiden til andre, der har en bredere
Ryg end jeg; jeg foretrækker at aftvætte den Plet, min fordums Arbejdsomhed har
sat paa mig, ved honnet Lediggang og ved ikke at tage mig noget for.«
Side 27 4) XIV: 11. 1897 (214—215): »og jeg forsikrer højt og helligt, at jeg i
Niels Klims Rejse har udslettet mange Indfald og strøget mange Sætninger for ikke
at vække Anstød og faa Udseende af at sigte til bestemte Personer. [. . .] Jeg havde
især omhyggelig bestræbt mig for ikke at give Gejstligheden den ringeste Anledning
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til at fare i Harnisk imod mig, thi de Folk holder jeg Fred med, eftersom Erfaring
har lært mig, hvor heftig de himmelske vredes.« Citatet er fra Virgils Æmeide (I, 11).—
5) XIV: 10—11. 1745 (179): »Dette vil jeg ikkun erindre, at, dersom nogen, ved at
ligne det lidet Skrift imod nogle andre prægtige Moralske Fabler, vil kalde det mat
og svagt, han maa vide, at Skribentere ere ikke lige lykkelig allesteds. I Tydskland,
Frankrige, og i Særdeeleshed i Engelland, hvor man tor sige alt hvad man tænker,
og hvor Tømmen ikke legges paa Geisten, er det lettere at vise sin Force, end i vores
Norden, hvor vi plages med skarpe Censurer, hvorved all Munterhed og Geist dæmpes
hos en Skribent. [1897 (213—214): »der bevirker, at Forfatterens Iver koines og hans
Braad sløves«]. Om derfore Poeter og Philosophi opstode i vore Lande, som gave de
Engelske intet efter, saa skulde de nok neppe komme til Fuldkommenhed. Den, som
skal løbe til et Maal igiennem Torne og paa en ubekiendt Vey [1814 (459): »der mellem
Torne, og Afveie, og Styrtninger stunder til Maalet«], kommer seenere til Maalet,
end den, som løber hastig paa en jevn og banet Vey; men det er ey Føddernes, men
Veyens skyld. Naar en Lærer holder Riset over Disciplernes Hoved, da synger han
[de] ikke godt: man maa være frie for Frygt og Bekymring, naar man skal vise, hvad
man kand. [. . .] Vore Poeters største Plage er, at tvinge deres Geist, at mistænkelige
og skarpe Censores ikke skal bryde dem.« Om Holbergs forhold til censuren som insti
tution: se BJHEE 11:246—247, 249.
Side 28 ®) XIV:8, 12, 14 (jfr. EhMü 111:237—241, 276—281, 302—303, 306—
307, 313—315 samt 7745:180 (fodnoten). — 7) XIV:9—10. — 8) VIII:12—13.
— “) XV: 36.
Side 29 10) XIV: 13. Den pågældende artikel, der er en slags anmeldelse af
DRH I (1732), men også omtaler Epistola prima, findes i nr. 88 (31. okt.) af Hamburgische Berichte von neuen gelehrten Sachen auf das Jahr 1732, 741—748 (jfr. EhMü
1:167). Vedrørende Olsvigs mening om Holbergs eget nære forhold til vedkommende
recension: se OlHsS: 180—186, især 185—186. — n) XIV:13—14. 1814 (468—469):
»Intet er sømmeligere end oprigtig at tilstaae sine egne Fejl; thi det er Begyndelsen
til at forbedre sig, og at rose hos enhver Philosoph; saaledes have ogsaa de Jour
nalister dømt, der have mønstret mine Skrifter. [Her citaterne fra det hamburgske
tidsskrift]. Hvo der oprigtig tilstaaer sine egne Fejl, og ikke tager i Betænkning at
nævne sig ved sit rette Navn, kan ikke dadles, fordi han anstiller Betragtninger over
Menneskeslægtens Fejl; [. . .]. Men man maa vogte, at ikke under Paaskud at moralisere
Skribenterne med barbarisk Vildhed skal rase, og af Hævngjærrighed holde ilde
Huus med deres Fiender, hvilken Brøde alle de, der med det rette Øje have læst mine
skjemtsomme Skrifter, frikjende mig for; ogsaa har jeg selv ved idelige Formaninger
stræbt at afskrække Skribenterne fra Skandskrifter og Niddigte, og i mine Fortaler
ofte dadiet mig selv, fordi jeg har været lidt for hæftig i at gjendrive Sommes Be
skyldninger, hvorvel det efter Krigens Ret ansees for tilladt, og plejer at undskyldes
som tilladeligt Nødværge. Og i Sandhed! hvis der handledes om at skrive Paskiller
og Nidskrifter, bevidner jeg, jeg vilde være den sidste blandt mine Medborgere, som
enten Belønninger eller Tilskyndelser vilde formaae dertil; da jeg anseer det ikke
blot for at være en Philosoph, men enhver retskaffen Mand uanstændigt. Gid ingen
anden Brøde hvilte paa mig, gid det var den eneste Fejl, der kunde lægges mig til
Last af mine Dadiere, at jeg under opdigtede Navne har gjennemheglet Menneske
slægtens Fejl, eller at jeg i morsomme Digtninger har moraliseret! Men jeg har ad
skillige andre Fejl, som jeg med en Aabenhjertighed, der maaskee gik forvidt, selv
undertiden har erklæret.« M. h. t. de nævnte selvbebrejdende fortaler synes kun en
enkelt passus i Hans Mikkelsens hilsen til læserne i 4re Skiemte-Digte (1722) at kunne
komme i betragtning (11:453), og angeren er her så mikroskopisk at den meget let
kan overses.
Side 30 12) 206—207/99—100. — 13) 131/65. — 14) 205/99. — 15) 205—206/99,
jfr. 11:459 (Just Justesens Betenkning over Satyriske Skrifter, forrest i 4re SkiemteDigte (1722)).
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Side 31 16) 206/99. — 17) 207/100. — 18) 203—204 og 206—207/98—100. —
19) 207/100. — 20) XIV: 14 (jfr. 1814-oversættelsen i note 11 til side 29).
Side 32 21) Opuscula I (1737), 203.
Side 33 22) XIV:8. — 23) XIV:8.
Side 34 24) XIV:8—10. — 25) XIV:14, jfr. MT:55, epistel 446 og XVII: 41.
Side 35 26) XIV: 12. Angående de to påberåbte 7<üm-fortaler, som ikke findes
i originaludgaven: se EhMü 111:221. — 27) Mem: III.
Side 36 28) XIV:9. — 29) XIV: 10. — 30) XIV:8.
Side 37 31) XIV:13—14. — 1897 (219): »jeg har vist, at Formaalet med mine
Skrifter ikke har været at agere Kritiker [1745 (183): »at igiennemhegle Folk«],
men at give nogle Prover i de skjønne Videnskaber, for at vor Nation kunde have
noget at imødegaa dem med, som har bebrejdet os, at vi manglede saadanne Skrifter.
Derfor strør jeg Salt i saadanne Skrifter, som kræver Vid og Braad, thi det byder
saadanne Skrifters Natur med Nødvendighed, og naar saa er, burde man hellere
spørge, hvorfor Forfatteren skriver Komedier, Satirer og moralske Historier, end
hvorfor han fører en hvas Pen. Laster man det, faar man med de mest dannede Na
tioner, med de berømteste Filosofer, med Platon, ja med selve Sokrates at bestille.
Hvis man derimod overbevist ved saa mange Exempler ikke tør lyse denne Skrivemaade i Band, maa man indrømme Nødvendigheden af Vid og Satire, thi en Komedie
uden Vid, en Satire uden Braad er som en Vogn uden Hjul. Derfor maa man enten
fordømme det ene eller finde sig i det andet.« —32) 129/64. —33) 133/66 (»ad exemplum
aliarum gentium«). — 34) 142—143/71.
Side 38 35) 196—197/95. — 36) 212/102. — 37) XIV: 13.
Side 39 38) 123—127/61—63.
Side 40 39) 11:148—149. — 40) 11:148—149. — 41) 11:32. — 42) 11:453—454
og 458. — 43) 11:487. — 44) 131/65 og 205/99. — 45) 11:539—540.
Side 41 46) 11:458.
Side 42 47) 134/67. — 48) 181—182/88. — 49) 11:458.
Side 43 50) 11:539.
Side 44 51) 130/65. — 52) 131/65. — 53) 134/67. — 54) 128—129/64. 1814 (339):
»Men dette Værk fattedes ikke sunde Fortolkere og modige Forsvarere, som fandt
det ligesaa ædelt som smukt at krydre nyttige og strænge Satirer med lige Munterhed,
og at give den yderste Skarphed saa meget moersomt; og som, da mit Navn blev
bekjendt, takkede mig for begge Dele«.
Side 45 55) XIV:9. 1745 (176): »Jeg tilstaaer, at det i visse Maader kand
kaldes en Satyre for dens [måske trykfejl for: den] skarpe Stiil, hvormed Lasterne
afmales. Men, da der skydes i Fleng paa det heele menneskelige Kiøn, er det en Satyre,
som kand anstaae en Philosophus, og maaske andre vil ansee Stiilen alt for tvungen,
frygtsom og kraftesløs, efterdi slige Skrifters Natur udfordrer, at de skal være skarpe,
og baade skiære og fornøye. Dog maa Skribentere vogte sig for at gaae over Grændserne, at de ikke angribe nogen i Særdeleshed, men det heele menneskelige Kiøn i
Almindelighed. Naar de tage dette i agt, da skriver de ikke Satyrer, men undervise
Folk, da saarer de ikke, men de læger, jo almindeligere, en Satyre er, jo mindre for
tiener den det Navn, [. . .]. Denne underjordiske Reyse kand med Billighed henføres
til Philosophisk Skiemt, som altid haver været tilladt, helst da de deri anførte Por
traits ere saadanne, at de kand passe sig paa hver Nation.«
Side 46 56) XIV: 10, 13, 14. 1814 (457—458, 467, 469—470): »Hvad der angaaer
Sædelæren, der er Værkets fornemste Øiemeed, da ere de Caracterer, som deri ere
udspredde, for det meeste Paradoxer. Dyder og Laster ere saadanne, ved hvis Skin
vi ofte lade os bedrage og favne en Sky for Juno. [...] Alt, hvad der møder vor Klim,
som beregner Dyder og Laster efter den almindelige Maalestok, er paradox, og hvad
han misbilliger ved første Øiekast, beundrer han efter alvorlig Eftertanke, roser og
ophøier det, saa næsten hele Værket gaaer ud paa at bestride almene Vildfarelser,
og omhyggelig at skielne Skinnet af Dyder og Laster fra Dyderne og Lasterne selv.
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De fleste Moralister declamere, til de blive hæse, mod Gierrighed, Vellyst, Ødselhed
og andre deslige Feil; men det er at kaage en hundrede Gange opkaagt Kaal op paa
ny, og gientage, hvad der er almindelig bekiendt og forslidt. Det er blot lydende
Ord, der larme i Øret, men ikke røre Hiertet. De undervise derimod virkelig, som
omstøde og udrødde de falske Meninger, og opretholde de rigtige, der bestride almin
delige Vildfarelser, og rive Masken af sminkede Dyder. [. . .] jeg siger, at en Moralists
Pligt heller er at undervise, end at declamere og tordne løs paa de Laster, Synderne
selv erkiende. [. . .] Meest urolig var jeg for Skjæmtet og Opdigtelsen i dette Skrift
[nemlig da han omsider havde besluttet sig til at vove udgivelsen]. Nogle sige Sandhed
fnysende, andre leende, begge sigte ad forskjellige Veje til samme Maal; men hvad
der kaldes Nidkjærhed hos hine, kaldes Kaadhed hos disse; [. . .]. Gid ingen anden
Brøde hvilte paa mig, gid det var den eneste Fejl, der kunde lægges mig til Last af
mine Dadiere, at jeg under opdigtede Navne har gjennemheglet Menneskeslægtens
Fejl, eller at jeg i morsomme Digtninger har moraliseret I [. . .] moralske Sætninger,
som for det meeste vare Paradoxer [. . .].«
Side 47 57) MT:13. — 58) MT:21—22. — 59) 11:455: »[...] jeg haver aldrig
kundet approbere Juvenalis eller dislige Poeters Morosilé, der dræbe Folck med gam
mel Postil-Morale og locis communibus, der fordømme Fruentimret/ fordi det dricker
Thee eller Caffée, gaar paa Commædier, bruger anden Klædedragt end den gamle
Verden etc. eller Mandfolk/ fordi de spille Kort eller drikke sig et Ruus iblant.« —
60] EhMü 111:222—223 og Henric Gerner: Nogle Merkværdigheder [. . .] (1772), 123
—124.
Side 48 61) SchN:LXXI—LXXII. — °2) Herman Gram (udgiver): Breve fra
Hans Gram [. . .] (1907), 207.
Side 49 63) EhMü 111:223—224 og 213. — 64) Jfr. Michael Neiiendam: Erik
Pontoppidan II (1933), 152—153 og 291; se også Werlauff i Nyt historisk Tidsskrift
VI, 330. — 65) MT:13—14. — ««) Engelstoft XVI:153—154 og VIII:42—44.
Michael Neiiendam: Erik Pontoppidan II (1933), 137 og 278—279.
Side 50 67) Th. A. Müllers fremstilling af Hojer-fejden (MüUH: 252—272) vil
vistnok i dag kunne anerkendes af de allerfleste. En mindre gunstig belysning af
Hojer finder man i en posthum artikel af G. Paludan-Müller i Historisk Tidsskrift,
5. rk., bd. IV (1883—84), 2—37. Som et nationalistisk overexponeret kuriosum kan
nævnes N. M. Petersens opfattelse af affæren (NMPH:531—534).
Side 51 68) 122—125/61—63.
Side 52 69) 126—132/63—66. — 70) 125—126/63. — 71) 1741: 127; 1745 (1857):
92—93; 7574:336.
Side 53 72) Opuscula I (1737), 126. — 73) MüUH:272 (noget anderledes er Th. A.
Müllers opfattelse i Engelstoft X:344—345). —74) NMPH:534. — 75) Bricka VII:522
og PaH:147. — 76) GBH:93. — 77) Mern:273.
Side 54 78) SchN:LII—LUI. — 79) PrH:80, 115. På førstnævnte sted lægger
Prutz megen vægt på at Holbergs poetiske vækkelse indtræffer omtrent samtidig
med at han »von der Last des metaphysischen Amtes befreit ward«. —80) SmH: 62. —
81) XIV:92 (Epigram VII,41); sammesteds har også VII,39 en udtalt bitter tone,
som ikke findes på de tilsvarende steder i JH (XII: 64—65 og 68—70).
Side 55 82) 187—189/91. 1741 (188): »Dette [nemlig: om brevet] siger jeg til
den Ende/ at jeg vil vise/ hvorledes alle de Fortrædeligheder/ som møder mig/ gemenligen ere samlede/ oc at den ene hænger i den anden oc føder fleere af sig/ hvorpaa
jeg kunde give u-tallige andre Exempler, hvilke/ endskiønt de har sin Aarsag/ synes
de dog icke som blotte Hændelser.« — 83) BuHH:42 og BuLh:290—291; Engelstoft
X:344—345 og MüUH:276—277. Bulls standpunkt er ganske klart: i den økonomisk
og helbredsmæssigt vanskelige tid mellem hjemkomsten fra 4. rejse sommeren 1716
og den effektive professorudnævnelse december 1717 har Holberg, ude af stand til
at drive alvorlige studier endsige producere (jfr. 119—122/60—61), på fodture rundt
i København og ud over Sjælland samlet indtryk af mennesker og deres færden, og

129
således ubevidst forberedt sig til sin kommende digtning; Bull regner dog med at
pjecerne mod Hojer har hjulpet ham til begyndende klarhed over sine satiriske evner
(BuLh:292 og BuHH:42). Noget vaklende synes derimod Th. A. Müller; i lexikonartiklen fra 1936 formoder han (345) at Holberg allerede sidst på året 1718 er begyndt
at digte, og tillægger øjensynlig ikke skrifterne mod Hojer nogen betydning i så hen
seende; i sin store bog syv år senere (MüUH:272) udtaler han: »Efter Holbergs eget
Sigende er Striden med Hojer [. . .] et ikke uvigtigt Udgangspunkt for hans poetiske
Virksomhed«, men etpar sider senere (277) så at sige korrigerer han Holberg derhen
at den nævnte fejde ikke kan have givet mere end det endelige stød til hans første
poetiske forsøg. »Bag alt dette og som det væsentlige ligger den Oplevelse, som han
havde haft i Tiden mellem sine historisk-juridiske Arbejder og dette sit første poetiske
Forsøg: Bekendtskabet med den rige franske Litteratur. Gennem den var hans Øje
for første Gang bleven opladt for, at Poesien har en Værdi i sig selv langt ud over
det at være en Øvelse i Sprogfærdighed. Og denne Oplevelse med en moderne Litte
ratur har aabenbart ogsaa ladet den gamle latinske Poesi fremtræde i et nyt Lys,
gjort den til levende Liv for ham.« Ikke usandsynligt — men Holberg har ikke selv
sagt os noget derom før i Epistola tertia (XIV: 45). Th. A. Müller sætter ikke i sin
bog fra 1943 — sådan som i den syv år ældre lexikonartikel — Holbergs første
poetiske penneprøve til 1718, altså før pamfletterne. Da det under alle omstændigheder
synes umuligt at nå til fuld klarhed over såvel kronologi som årsagssammenhæng,
er det måske frugtbarest at holde sig til det billede af gennembruddet som Holberg
selv har ønsket at overgive offentligheden. — 84) 11:454.
Side 56 85) 127/64. 1902 (127): »Og endelig efter nogle lette streiftog, som ikke
gik uheldig for mig, gaar jeg med en uhyre selvsikkerhed igang med at skrive hint
meget bekjendte heroisk-komiske digt, som nu læses, citeres, huskes udenad endog
af svensker og tyskere, som har forelsket sig i dette digt og derfor lært dansk.« Over
sætterne har m. h. t. ingenti animi fiducia delt sig i to grupper. Ligesom den her citerede
Olsvig opfatter også Krogh (4747:129) de nævnte tre ord som en absolut konstruktion
uden noget forhold til accingor (»giør jeg mig med stor Dristighed færdig til at skrive
det bekiændte Comzske ZJoema«); derimod synes den anonyme oversætter i Rahbeks
udgave (1514:337) og efter ham Winkel Horn (1557:115) at ville knytte accingor både
til scribendum (selvfølgelig gennem ad) og til ingenti animi fiducia (formentlig efter
et mønster som: accingor ense), hvilket turde være uholdbart (»fatter jeg det kjække
Mod, at give mig til at skrive det navnkundige heroiskcomiske Poema«; »fattede jeg
det drabelige Mod at give mig i Lag med at skrive det bekjendte komisk-heroiske
Digt«). 1745 negligerer ingenti animi fiducia.
Side 58 8«) BrAP: 190—195 og BrHK:18.
Side 59 87) Det lykkelige Skibbrud, især 11,3. 212/102, jfr. IV:723 og 198—199/
95—96. — 88) 212/102, jfr. fortalen til DNB (IV: 161), hvor Holberg forudser vrang
villig kritik, og fortalen til DRH I (VI: 11): »[. . .] thi, endskiønt jeg veed, at en Autor
ved hvert Skrift exponerer sig ikkun for alle Slags Skudd og Piile, og jeg af Erfarenhed
har merket, Sanden at være det, som en gammel Hedning siger, at hvem som Jupiter
hader, den giør han til Skribent, saa har dog saadant aldrig kunnet giøre mig u-villig
til Arbeide; og haaber jeg, at dette efter min Død skall regnes mig til en Slags Merite-,
thi, endskiøndt jeg tilstaaer, at mange havde kundet giøre bedre Arbeide end jeg,
saa holder jeg dog fore, at faa havde kunnet arbeide med lige Bestandighed.« Endnu
i fortalen til KH (X:21) spores en anticipation af kritisk surhed, men både ved ud
sendelsen 1737 af Bergens Beskrivelse (IX: 341—342) og 1739 af HH (XI: 5—8) samt
1742 af JH (XII:5) er forhåndsvæbningen opgivet eller har antaget andre former,
og ligeså i de følgende arbejder. — 89) XIV:5—6.
Side 60 80) XIV: 8. 1814 (454): »der er et vist Slags Folk, som i de allertydeligste
Ting formode Hemmeligheder, og søge Nøgler. Da de saaledes søge Nøglen til enhver
Ting, er de de allerbesværligste Insecter i den Lærde Verden; thi de søge Knuder,
hvor ingen er, og paadigte Forfatteren deres egne Drømme.« Jfr. MT:56—57.
9
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HVAD ENHVER ÆRLIG MAND ER FORBUNDEN TIL
Side 61 x) Brevet er første gang trykt 1760 i Sylloge nova Epistolarum I, 588—
590. Det deri som vedrører Holberg meddeles her efter Bruuns redaktion i Danske
Samlinger I (1865—66), 13—15: »De Holgero Dano rogabas in Tuis ultimis, Vir
Excellentissime. Est qui sub hoc nomine latere voluit (& hoc unum fortassis in Epistola
illa lepide egit) Ludov. Holbergius Eloqu. Professor in hac nostra Universitate, scriptis
antea vernaculis satyricisque plerisque ac comicis (quibus semper Johannis Michaelii
nornen præfixit), inter nostrates notus (nam nihil fere Latine edidit, ante illam ad
Burmannum Epistolam,) sed qui nunc etiam videtur apud exteros velle inclarescere
expósito his diebus & typis Havniensibus (quamuis in titulo taceatur locus) vulgato
libello paginarum 212 in 8vo h. t. Ludov. Holbergii ad Virum Perillustrem Epistola.
Argumentum historia vitæ autoris, qui a natalibus suis exorsus, omnes ætatum,
quas peregit, gradus percurrit, lepida et festiva narratione (uti sibi quidem videtur,
mire in talibus sibi blandiens) singula quæ acciderunt sibi, sive domi, sive apud exteros,
in peregrinationibus, quas quater e patria egressus suscepit, persequitur. Atque hoc
ipso scripto Gensoribus suis et, si quos håbet, ut sæpe queritur, adversariis gratam
nimis rem fecit amplam ridendi deridendique sui materiam præbendo, tot in se ipsum
passim et Comoedias satyrasque a se scriptas congestis laudibus, tot historiolis et
narratiunculis, interdum lepidis, interdum frigidis ineptisque, tot etiam styli, caetera
non indocti, lapsibus et soloecismis, quorum nonnullos, minime vero omnes, in Erratorum indice animadvertit. — Nullam tamen, quod miramur, mentionem injecit
Epistolæ sub Holgeri nomine. Verum ipse stili in hoc opúsculo character, integræ
etiam periodi clamant non diversum sed eumdem auctorem esse. Et quid, si dicam
Tibi, Vir Summe, visum Tuis oculis ac de facie non ignotum esse Holgerum Danum,
seu Ludov. Holbergium nostrum. Ipse sane in ultimæ peregrinationis suæ historia
narrat Te et Jo. Hybnerum Hamburgi sibi salutatos, (ante biennium, ni fallor, hoc
factum,) ac bene memor sum salutationem a Te per ipsum hue reducem mihi allatam
perhonorificam. Ergo contigit turn ea isti homini felicitas, quam ego, si res meæ ferrent,
multo majoribus, quam quæ in Hamburgense iter aliquod faciendæ impensis emerem,
quamque Tu mihi multo minus invideres, Tuo scilicet sermone frui, Tuumque doctis
omnibus venerandum os intueri. Iterum Vale, Vir Excellentissime. — Postquam hæc
scripseram, venit in mentem ipsum Holbergianum scriptum ad Te mittere, ut partem
illam Biblioth. Tuæ, quam vitarum scriptores ornant, suo jure intraret; Burmanni
si ad oculos pervenerit aliquando, credo non alium eidem locum destinandum apud
ipsum fore, quam ubi les Memoires de Mr. d’Assoucy, Romant comique de Scarron
similesque nugæ reponuntur. Legi in vita Huetii ab ipso scripta Salmasium aliquando,
cum Holmiae degeret, temporis et doloris e podagra fallendi causa legentem libellum
turpiculum, quern Moyen de parvenir appellant, a Regina Sveciae oppressum fuisse.
Poterit pari fortasse ratione hoc etiam, quod mitto opusculum Salmasium quendam
seriis delassatum, aliquo modo delectare.« — (Angående Holbergs besøg hos Fabricius
og Hübner: se 196/95). Karakteristisk for Olsvigs tone, når den er værst, er hans
gennemgang af dette gramske brev, jfr. OlHsS: 168—174.
Side 62 2) Selvfølgelig opfatter Olsvig epistlen til Burman som en grumt ironisk
satire (01Vp:46 og 48). Holberg har ikke nævnet den i noget af sine levnedsbreve,
men næppe haft noget imod at den blev optrykt i Wielands Nye Tidender om Lærde
Sager udi Aaret 1727; samtidig fremkom der en dansk oversættelse. Selv lod Holberg
brevet optrykke 1737 som tillæg til Opuscula I, og 1749 som tillæg til epigram-ud
gaven. Om Vilh. Andersens syn på kvaliteten af Holger Danske-brevets Latin: se
VAEr:93, om hans opfattelse af dets alvorsgrad ib.: 92—94 ogVALh:105; især mærkes
følgende blanding af referat og (underfundig) fortolkning: »[. . .] med Sagen selv,
de danske Lærdes formentlige Pedanteri, forholder det sig saaledes, at ingen Lyde
er mere ildeset mellem de Lærde her i Landet. Her er ingen lærde Kævlerier, ingen
Strid om uvæsenlige Ting. Vor Teologi er uden Stridbarhed, vor Retsvidenskab
simpel og naturlig, vore Læger udgør en fin og smagfuld Skole uden de markskrigerske
Lader, der bespottes i Molieres Komedier. Kort sagt: hvis det ikke var Holger Danske,
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der talte, kunde man tro, at det var Hans Mikkelsen: Vor Tro er ren og pur o. s. v. /
Vor Præst er meget lærd o. s. v. I Vor Degn ej ulærd er o. s. v. / (Peder Paars 1,2.)
Men det er lige tværtimod Hans Mikkelsen, som det gaar ud over. Hvorledes skal man
ellers forklare sig, at Holberg saa aabenbar fornægter sine fattige Landsmænd paa
Komødiehuset i Gronnegade og sine egne Ord i Nytaarsprologen 1723: »I denne Bande
vi fast alle ere Jyder«, og vidner, at »her i Landet er fast alle Gøglere udenlandske«.
Eller at han, der endnu ikke havde faaet rettet Fingrene ud efter det umaadelige
Skriveri, forsikrer, at den unægtelige Fattigdom i vor Litteratur især skyldes den
fuldstændige Mangel paa den Skrivekløe, som netop er Pedanteriets Kendemærke.
Alligevel kan han — for ikke at tale om de levende — opregne en hel Stjernerad af
berømte danske Lærde, hvorimellem baade Resen og Venusin — thi Fiolger skelner
ikke saa fint — straaler i samme Orden. Frem og tilbage er lige langt. Med de grove
Dissertationer imod Hojer havde Holberg begyndt et krigersk Forfatterskab, der
førte ham langt bort fra Universitetet og Kollegerne. Med det professor-modne Brev
til Burmann vender han tilbage. Da hans Program blev undertrykt i 1720, var han
paa en Maade forvist fra Universitetet. Han var da gaaet om i en anden Gade og
havde aabnet den danske Skueplads. Nu kommer han tilbage til Kannikestrædet
og anlægger Uniformen. Et Aars Tid efter udkom hans første Bog i lærd Format.
Alle hans tidligere Skrifter, ogsaa de historiske, havde været i Oktav-Format, ligesom
han selv; nu kom han in Quarto som Ingeborg Blytækkers. Men den, der kommer
tilbage, er ingen Montanus, men hans Overvinder. En halv Snes Aar senere, i 1736,
da Holberg havde fuldendt sit videnskabelige Hovedværk, Danmarkshistorien, var
han Universitetets Rektor. Ved Nedlæggelsen af Rektoratet holdt han en Tale. Heri
er ingen Ironi som i Programmet af 1720 og ingen Tvetydighed som i Brevet til Bur
mann, men en fuld Frimodighed og et muntert Strøg af Flans Mikkelsens Lægmands
lune. Naar Taleren mod Slutningen med bevægelige Ord takker sin Gud for, at der
i det forløbne Aar ingen Spektakler har været mellem Kollegerne, da dog de lærde
Samfund ingenlunde er lutter platoniske Stater, er det Magnificus, der taler, men
Hans Mikkelsen, der sufflerer. Holberg taler her ikke, som man kunde vente, som
Professor i Historie, men som »Filosof«, d. v. s. ikke fra et fagligt, men fra et almen
videnskabeligt Stade. Det er en myndig Hævdelse af dette Standpunkt, naar han i
Talens tredje Afsnit, der handler om, hvorledes han selv har opfyldt sine Pligter
som Universitetets Rektor og et Eksempel for de studerende, henviser til, at hvad
han saa ogsaa kan have svigtet i Opfyldelsen af de enkelte Pligter: i det hele har
han ikke svigtet. Thi dette Hele er ikke Lærdommen, men den akademiske Dannelse:
den gode Smag og den sunde Filosofi. Den sunde Filosofi lærer os hellere at være
end at synes (Tychos Valgsprog I), at forske efter Sandhed ved en sindig Overvejelse,
at sky Svindel, at tilstaa sig overvunden, saa tit man føler sig overbevist, at læse
lidet, men fordøje det læste godt og eftertragte en rigtig Smag i Kunster og Viden
skaber. Det vil sige: hvad den galante Verdensmand, Løjtnanten, foreholder den
forskruede Bondestudent i den ti Aar gamle, men endnu ikke opførte »Erasmus Mon
tanus«, gentager Holberg her Ord til andet i den akademiske Forsamling med Paryk
og Rektorkaabe.« Dette Vilh. Andersens forsøg på at bringe enhed i Holbergs til
syneladende så vexlende forhold til universitetet kunde yderligere have været under
bygget med en henvisning til kapitlet Om Academiet i DNB, et vistnok noget overset,
men på flere måder forbavsende afsnit, hvor man bl. a. — reverenter talt — finder
nogle af motiverne fra det undertrykte program (se især V:297—298), og hvor det
heller ikke mangler på vægtige positive principielle udtalelser (se især V:300—301).
Hvad angår Vilh. Andersens syn på tvetydigheden i brevet til Burman, er jeg enig
med ham, dog med den tilføjelse at jeg ikke tror Holberg har ønsket denne tvetydighed
opfattet af almenheden, hvorimod jeg skulde mene at ironien har sin fulde vægt og
hensigt når Just Justesen i sin betænkning forved 3. bog af Paars (1720) frikender
Københavns universitet for at være udtalt pedantisk (»thi derudi have vore Naboer
altid kundet disputere os Rangen«), jfr. 11:148 og 11:200—201; dog bør m. h. t. na
boerne erindres om 40/23—24. Som det vil fremgå af det ovenfor anforte, kan jeg
9*
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ikke tilslutte mig Th. A. Müllers opfattelse af brevet til Burman som en aldeles entydig
patriotisk handling (Engelstoft X:355). — 3) Danske Samlinger I (1865—66), 1—13.
— 4) IV: 816.
Side 63 5) Jfr. s. 19—21 i nærværende afhandling. — ®) 11:34. — 7) Jfr. hen
visningerne i BrAP: 190—191 og MüUH:341—342. — 8) 11:146 (udeladt i 3. edition).
Th. A. Müller synes at opfatte degnen som allusion til Rostgaard (MüUH:341). —
9) 121/61, jfr. XIV:26.
Side 64 10) 11:148 og 11:200—201. — n) Jfr. note 13 til s. 23. — 12) Jfr. Suhms
Samlede Skrifter VI (1790), 10 (Suhms Gram-portræt er fra 1776). — 13) Jfr. f. ex.
VAEr:74. — 14) Ny KO: 175—178; 11:537—538. — 15) Jfr. note 2 til s. 62. — 18) Jfr.
f. ex. Herman Grams udgave af Breve fra Hans Gram (1907), 203, 239 og 286.
Side 65 17) Jfr. note 16 til s. 64. —18) Holberg har dog f. ex. brugt Grams udgave
1728 af Ole Worms lærde korrespondance (BuHH:57). Vistnok med rette aner Bull
Holberg som hovedmodel for en ret hvas karakteristik Gram i et brev af 8. maj 1734
til Christian Rantzau giver af norsk videnskabelighed (jfr. BuHH:155—156 og Breve
fra Hans Gram (1907), 45—47). Se i øvrigt BuHH:98—99. — 19) Jfr. epistlerne 328
og 419, incl. kommentarer, også Bruuns. — 20) IV: 723. — 21) 198 og 212/95—96
og 102. — 22) V:208.
Side 66 23) V: 204—207. — 24) V:208.
Side 67 25) V: 208—214. — 26) V:208. — 27) V:162.
Side 68 28) V:208. — 2ÍI) I EHHp:6—52, især 37—52, og i FoHN:413—432
(og flere steder) oplysninger og synspunkter, som for største delen ikke støtter min
fremstilling, og hvortil jeg derfor — supplerende — henviser. —30) 198/96. Det fremgår
af mangfoldige udtalelser af Holberg at hans syn på sit moraliserende arbejdes re
sultater har været svingende, underkastet hans vexlende stemninger. En ejendom
melig — og smuk — syntese af håbløshed og fortrøstning i så henseende finder man
i Det lykkelige Skibbrud (11,3), jfr. BrHK:319—320 og 326. — 31) 198/96.
Side 69 32) BrAP: 191.
Side 74 33) Jfr. den mere negative belysning af Juvenal i Just Justesens Paarsbetænkning (11:149 og 11:201), hvor taktiske hensyn er fremherskende. Sin vur
dering i Epistola tertia vedstår Holberg i forberedelsen til MT (MT: 16—17), og i
de danske epistler citerer han ofte Juvenal, men karakteriserer ham aldrig nærmere.
— 34) Billeskov Jansens referat (BJHEE 1:28) af det pågældende sted i Epistola
tertia (XIV: 19) forstår jeg ikke ganske: Martial kaldes »et Mønster for Epigrammatikere og en Forfatter Holberg har benyttet sig af, men som han nu synes at have
forladt.« Den sidste sætning er ikke hjemlet af XIV: 19, men det er måske heller ikke
Billeskov Jansens mening? Jeg kan i øvrigt ikke blankt godkende hans omtale (BJHEE
1:29) af epistel 425: »Og sidste Gang Holberg nedskriver Martials Navn, er det for
at forsvare sine egne uartige Epigrammer, som aldeles ikke er »af den Natur som den
Romerske Poets«.« Mig forekommer epistlens pointe at være en anden; jeg citerer:
»Jeg tilstaaer gierne, at mine Epigrammata ere ikke saa pyntelige som Barlæi og visse
andre Poeters-. Men jeg drister mig dog til at sige, at de ere af større Vægt, og krydrede
med meere Salt. Af hvilken Betydelse Malerierne ere, sees af mine moralske Tanker,
hvilke alleene ere Forklaringer over nogle af disse Epigrammata, hvoraf jeg haver
formeret et heelt moralsk og paradox Systema; da de fleeste Epigrammata, som andre
Poeter have sammensmedet, bestaae alleene udi pure Ord og en ziirlig Stiil. Jeg siger
de fleeste: Thi Martialis iblandt de Gamle, og Oiveni Vers iblandt de Nyere, ere fulde
af Salt; og vor Danske Poet Harderus giver Oiveno derudi intet efter; thi mange af
hans Epigrammata ere ikke mindre nette end fyndige.« Der er vel altså ikke fortrinsvis
tale om en afstandtagen fra Martials uartigheder, men tværtimod om en hyldest til
ham p. gr. a. hans epigrammers kraftige substans. Heller ikke i Billeskov Jansens
kommentar til epistel 425 (bd. VII, 330—332) finder jeg denne fundamentale aner
kendelse af Martial fremhævet. —35) Jfr. dog VAEr:93. — 3fl) Danske Studier (1904),
102—103. — 37) Vedrørende baccalauren Liitkens’ brev til Lintrup: se note 41 til
s. 103. Det må fastholdes at der ikke er nogen bindende grund til at anse Lütkens’
lave vurdering af Holberg som elokvensprofessor for typisk.
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Side 77 38) Citatet er fra Natur- og Folkeretten (1716); se 1:647—648.
Side 78 39) VI: 120.
Side 79 40) VI:428. — 41) VI:428. Som bekendt kaldes naturretsskriftet fra
1716 (1715?) ofte Moralske Kierne, således med forkærlighed af Kåre Foss (se FoHN);
jfr. EhMü 1:64—66.
Side 80 42) VI:424.
Side 81
43) C. Hauch: Minder fra min Barndom og min Ungdom (1867), 133.
— 44) 124/62.
OMKRING OLDENBORGERNES INDTOGSMARCH
Side 82 !) VI:466—467. — 2) VI:472—473. — 3) VI:470.
Side 83 4) Edvard Holm skønner i 1879 således: »Hvad kan vel være en stærkere
Lovtale over en Kongeslægt i Almindelighed, end naar han [o: Holberg] ved at nævne
den oldenborgske Families Tronbestigelse siger [. . .]«— og så følger vores text (EHHp:
40—41); Holm tager altså indtogsmarchen absolut højtideligt — og giver gode grunde
derfor. Alligevel er det mig umuligt at dele hans opfattelse, hvorimod jeg så temmelig
kan tilslutte mig Bull (BuHH:86): »Her vil man let tænke sig at ordene er noget
varmere end følelserne har været, selv om Holbergs ærbødighet for kongehuset i det
hele er utvilsom.« —6) 113—114/57. —6) VALh:114. —7) VII:96. —8) VII: 117—120.
— 9) VII: 9—10. HøHH:103—104 fremhæver stærkt Holberg som hero-worshipper.
Side 85 10) VI:625—627. — n) VI:347—349. — 12) VI:625—627.
Side 86 13) MoAc:257. — 14) MoAc:257. — 15) MoAc:39.
Side 87 16) MoAc:75. — 17) MoAc:36. — 18) MoAc:98. — 10) V: 178—181. —
20) V: 172—175; MoAc: 232—243, især 239, også 246—247. — 21) V:175 og 296.
Side 88 22) V: 176—177. — 23) V: 175—176. — 24) MüUH:63. — 25) Bd. VI af
Billeskov Jansens epistel-udgave, 139. — 26) Dog, så vidt jeg har kunnet se, yderlig
sparsomt, jfr. Dannemarks og Norges geistlige og verdslige Stat (1749), 18.
Side 89 27) Der er dog altid grund til at advare mod opfattelsen af Holbergs
komedier som et realistisk Danmarks-billede.
Side 90 28) Christ. Frid. Wadskiær: Udvalgte danske Vers (v. Brix og Anker
Jensen, 1915), 140—141.

»DET STORE VENDEPUNKT«
Side 91 *) MüUH:12, 50, 83, 86. — 2) 118/59.
Side 92 3) 152/75. — 4) 156—160/77—79. — 5) 160—161/79. — 6) 161/79. —
7) 161—166/79—81; Mem:276—278. — 8) 145—147/72—73; ikke mindst disse be
retninger fra Flensborg-dagene er grundlaget for Th. A. Müllers antagelse af momentant
forfølgelsesvanvid hos Holberg, jfr. MüHp:36—37 og Engelstoft X:350. — 9) OlVp:
24—25.
Side 93 10) 189—196/91—95. — n) 178—184/87—90; Mem:279; Henry Helissen:
Holbergs Kandestøber i Paris (1940). — 12) 183/89. — 13) Jfr. epistlerne 190, (365),
447 (især s. 20—21 i bd. V af Billeskov Jansens udgave), 493, 495, 506a, 511a.
En fremragende klar og indholdsrig oversigt over Holbergs stilling til den franske
komedie har Billeskov Jansen givet i sin kommentar til epistel 190, og hans kom
mentar til epistel 447 indeholder (s. 371—374 i udgavens bd. VII) en redegørelse for
Holbergs forhold til den i 1747 genåbnede danske scene. Se desuden BJK1:166—178,
især 177—178. H. G. Topsøe-Jensens store afhandling i Aa II (1921) om Holberg og
den eftermoliéreske Komedie (112—143) giver særdeles værdifulde bidrag til det her
omhandlede problem, jfr. især 114—122 og 131—143. — 14) 180/88.
Side 94 15) 206/99. — 16) XIV: 12—13 (jfr. s. 26—27 i nærværende afhandling).
— 17) J. S. Sneedorff: Breve (1759), her citeret efter Sneedorffs Samtlige Skrivter VIII
(1776), 36 (brev til »Stokholm«). Det er også i 1759 at Tyge Rothe i Tanker om Kiærlighed til Fædernelandet, 178—180) ytrer sig om Holberg i lignende retning som Sneedorff:
»Jeg siiger ikke, at han i alt kan være et mønster for vore tiiders skribentere; jeg veed
at han ofte maae mishage oplyste fremmede, ja og oplyste Danske; men han arbeydede
ikke for hiine, og disse ere ved hannem bievne satte i stand til at kunne dømme om
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hans og andres feyl. [. . .] Var han bleven fod og opdragen i videnskabernes, i kon
sternes og smagens tempel, da var han bleven større; men han var ikke bleven vores.
[. . .] Holberg døde, og hans Landsmænd tiede; ingen sagde de fremmede, hvor stoert
et tab vi leed; man kunde tænke, at vi end ikke erkiendte tabet. Jeg blues ved at siige
det: de Danske nævne alt hans navn med ligegyldighed.« Jfr. dog som korrektiv hertil
MüHp:9—10.
Side 95 18) Jfr. Topsoe-Jensen i Aa II (1921), 115. — 19) I hvert fald har han
vel næppe haft råd til at gå i teatret. Hvor tidligt Holbergs alvorlige interesse for
scenens kunst kan dateres har der været uenighed om. Smiths (SmH: 99) og Skavlans
(Holberg som Komedie forfaiter (1872), 44) formodninger om 1720 deles af Francis
Bull (Aa I (1920): 38 og BuLh:311, hvor der — lidt dristigt — regnes med at Holberg
sandsynligvis må have overværet Moliére-opf øreiser i Paris under sin romanske rejse,
og hvor den såkaldte 3. edition af Paars anføres som vidnesbyrd om vågnet komedie
interesse, der kan være inspireret af elokvens-professoratets forpligtelser. Om Kåre
Foss’ overordentlig vidtgående slutninger m. h.t. den latinske lærestols betydning
henvises især til hans Konge for en dag (1946), jfr. herimod E. Spang-Hanssen i Danske
Studier s. å., 142—144. — 20) Jfr. Topsøe-Jensen i Aa II (1921), især 141—143, også
H. Schück: Allmän litteraturhistoria V (1924), 211—216, især 214—216. — 21) Aa II
(1921), 116. — 22) Jfr. bd. X af Martensens komedie-udgave (1913), 79—85, især 85.
— 23) Jfr. BrHK:331—332, 347, 360 og 367.
Side 96 24) 196/95. — 25) IV: 724.
Side 97 26) 196—197/95. — 27) Bd. V af Billeskov Jansens epistel-udgave, 18.
— 28) 141/70.
Side 98 29) Jfr. VAEr:80—81, VALh:102, BuLh:340, BrHK-.2O, BJKL132.
Carl Roos: Om et upaaagtet Værk af Holberg (1930), en af de mest inspirerende Holbergstudier fra dette århundrede. — 30) Olsvigs forsøg på en tolkning af Metamorphosis
(OlVp:31—34 og især 01HsS:147—152) må betegnes som et mislykket tillob til løs
ningen af en opgave som vel ikke er synderlig lokkende, men i det mindste byder
på jomfruelig jord.
Side 99 31) Mem: III. — 32) 129/65. — 33) 11:486. — 34) XI:628, jfr. i øvrigt
Billeskov Jansens kommentar til epistel 431 i bd. VII af hans udgave, 335—336,
også kommentaren til epistel 435, 342—343.
Side 100 35) Se f. ex. XIV: 697, hvor man horer et ekko af Shaftesburys Essay
on Enthusiasm (1711). — 36) 11:487. — 37) 11:484—485.
Side 102 38) 50—51/28—29.
Side 103 39) 51/28. — 40) 121/61. — 41) Det forekommer mig dog at både Th. A.
Müller og andre (se især MüUH:345—346) har gjort alt for meget ud af det brev
som den tyske hofpræsts ganske unge søn, Friedrich Lütkens, i oktober 1720 sendte
sin tidligere professor, Søren Lintrup, der var blevet biskop i Viborg; selv om den
retoriske stil tages i betragtning, virker det som en noget hysterisk anlagt duxedrengs
servile udgydelse, og at netop Holberg skulde have stopfodret sine studenter med
bibelcitater og tomme spidsfindigheder lyder ikke særdeles troligt. Lütkens døde som
sindssyg 1738. Hans brev er meddelt af Bruun i Danske Samlinger III (1867—68),
275—277, jfr. Bing i Danske Studier for 1904, 92—93.
Side 104 42) 133/66. — 43) IX: 173 (jfr. IX: 11—12, fortalen til den universal
historiske Synopsis, hvor bogens karakter af embedsmæssigt pligtskrift betones
(»[. . .] cum injunctum mihi sit, historiam ea, qva fieri potest, brevitate conscribere«);
se også Ghr. Bruun: Ludvig Holberg som Lærer i Historie (1872). — 44) XIV:6, hvor
bl. a. dette: »[. . .] veluti aqvæ aggeribus domitæ, cum claustra semel aperiuntur,
eo sonantius ruunt, sic Studiorum remoræ ac simul stimuli sunt oppositæ sæpe occupationes.« —45) Se især slutningen af Epistola prima: 212/102, hvor bl. a. dette:
»sufficit mihi a crimine ignaviæ nomen qvodammodo vindicasse«. Umiddelbart forud
har Holberg klaget over at hans svagelighed hemmer hans arbejde. Samme klage
lyder et sted i Epistola tertia med et anstrøg af koketteri, idet han ligefrem kalder
sig selv doven og påstår at skamme sig som en dagdriver (XIV:39): »In isto tamen
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studendi ardore nihil fecisse videor, & qvamvis studiosum me vocant nonnulli, ipse
me desidiosissimum judico: nam si comparer aliis Athletis, qvasi somno ac inertiæ
deditus erubesco.«
Side 105 4fl) XIV: 16.
Side 106 47) 209/101. — 48) Ib. Generelt kan henvises til Ludvig Selmer: Hol
berg og religionen (1914). — 49) 209—210/101. — 50) Jfr. f. ex. René Descartes: Valda
skrifter (v. Konrad Marc-Wogau, 1953), 12 og 54—57. 210—211/101.
Side 107 51) 63/34.
Side 108 52) 170—176/83—86, jfr. BJHEE 1:211.
Side 109 53) Jfr. Billeskov Jansen i Orbis Lilterarum I (1943), 175 og 177—178,
også Mem:VI. — 54) 162—165/80—81 (jfr. Mem:277). — 55) 64—66/34—35 (jfr. Mern:
260). — 56) 61—64/33—34 (jfr. Mern:258—260). — 57) 166—167/82 (jfr. Mern:278).
— 58) Mern:285. — 59) Michael Neiiendam: Erik Pontoppidan I (1930), 145—175.
Side 110 60) 211—212/101—102. — 61) Ib.
Side 111 62) Ib. — 63) V:158. — 64) V:160.

HASTIG BETÆNKNING OVER EN ANAKRONISME
Side 112 4) Så vidt jeg kan se, er Billeskov Jansen, med sit meget bredere ar
bejdsgrundlag, nået til et noget lignende resultat (BJHEE 11:251—253): »[. . .] En
psykologisk Beskrivelse af Holberg maa gaa ud fra, at han havde adskillige aandeligc
Energicentre, og at det ikke er sandsynligt, at der i dem arbejdede et fælles Princip.
Først og fremmest maa man hos Holberg holde ude fra hinanden, hvad der ikke hører
sammen, og ikke lade sig narre — af sin syntetiske Drift — til at formode, at der
skal v¿ere en indre Sammenhæng mellem de skiftende sjælelige Aspekter. Man kan
dernæst spørge om Forholdet mellem de Indstillinger til Fænomenerne, som vi kon
staterede hos Mennesket Holberg. [...] Det er let at finde Traade som forbinder dem,
ogsaa Overgangstilfælde, men det er ikke muligt at føre dem tilbage til een Grund
indstilling, eller bringe dem paa een psykologisk Formel. De er alle ladet med sjælelig
Energi, men ikke af samme Styrke eller med samme Svingningstal. De holbergske
Attituder er irreduktible Størrelser, som maa betragtes hver for sig. Man naar ikke
til et sandt psykologisk Portræt af Holberg ved en dristig Simplifikation, men ved
en taalmodig Udredning af Nuancer. Holbergs Psyke maa — som hans Produktion
— opfattes som en Flerhed af relativt uafhængige Enheder. [. . .] Enheden i Holbergs
Værk er ikke en indre, men en ydre: modernisere gamle og indføre nye Litteratur
arter i Danmark. Vi kan tilføje, at Enheden i Holbergs Psyke ikke er en indre, men
en ydre: den bag det aandelige Arbejde liggende uudslukkelige Virketrang. Der var
i hans Natur en ubændig Aktivitet, som tog Retning mod litterær Frembringelse.
Holbergs Arbejdspræstation er saa uhyre, at den kan tage Vejret fra den mest litte
raturvante. Ikke blot er dette Forfatterskab mangesidet som faa, men de fleste Af
delinger er saa vel forsynede, at de i Omfang svarer til det fremmede Værk som er
Holbergs Forbillede eller som det ligger nærmest at sammenligne hans Arbejde med.
[.. .]At forbruge denne umaalelige Arbejdsevne til helt alene (Holberg skelnede ikke
skarpt mellem Medarbejdere og Konkurrenter) og med alle Midler (herunder nærgaaende Anvendelse af Forgængere og Forbilleder) at grundlægge en alsidig moderne
Litteratur i Danmark—Norge, det blev Holbergs Bedrift. Al sin aandelige Kraft
gav han til sit litterære Værk. Da han først var i Gang med den sammenhængende
Bogproduktion — fra o. 1720 — var al anden Beskæftigelse for ham blot Afveksling,
Distraktion, og som Aarene gik, vænnede han sig til mest at læse for at skrive. Fæst
ner [?] vi os ved denne uafbrudte Optagethed af Litteraturfrembringelse, Arbejdet
med den næste Bog, og i Tanken allerede beskæftiget med den der skal skrives bag
efter, desuden Gennemsyn af de tidligere skrevne og Bekymring for Kritik og Salg
af disse, har vi dermed en Synsvinkel, som tillader os at omfatte med eet Blik Hol
bergs Aand og hans Værk.» Min eneste væsentlige indvending mod denne klogt
resignerende karakteristik er den at jeg — ligesom den militairiske pen i Kiøbenhavnske lærde Tidender for 21. februar 1754 — ikke vil slippe den tro at »HOLBERG
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var dog ey tn HOLBERG uliig«, men min skitse af en nederlagenes Holberg, for
hvem rastløs’, arbejde bl. a. er en frelse fra tvivl på eget digterisk format, og af en
uhjælpelig oppositionel Holberg, hvis loyalitet ikke savner farlige undertoner, er dels
kun et beske» lent bidrag til et enhedsbillede, dels ikke mere overbevisende dokumen
teret end at let netop strækker til for en personlig arbejdshypotese; dog er hermed
angivet i hvilken retning jeg er tilbøjelig til at vove mig udover Billeskov Jansens
velbetænkte 'esignation.
Side 11$ 2) Som et blandt mange existerende modbilleder til Billeskov Jansens
Jeppe-tolknir g anføres Carl Roos’ i bd. I af hans forbilledlige komedieudgave
(1922—24), 553—554: »Historiens Dom har været, at Holberg i sin Jeppe med
beundringsva rdig Forstaaelse har skildret en sjællandsk Bonde, som han kunde
blive under Brændevinens og Ridefogdens Svøbe; og man har med Grund spurgt,
hvorfra han liar faaet det intime Kendskab til Figuren, som Komedien synes at røbe
[. . .]. Uden at antaste Historiens Dom kan man maaske stille det supplerende
Spørgsmaal, om det vi kalder Skikkelsens ydre Virkelighedstroskab, ikke i nogen
Grad er en Ilusión, fremkaldt under Indtryk af dens indre Sandhed, og om ikke
Jeppe bunder dybere i Holberg end i hans eventuelle Iagttagelser af sjællandske
Bønder. At ¿eppe er en drukken Proletar, gør ham jo ikke interessant. Det levende
i ham, skønt Omgivelserne har knust ham, er at han bevarer sin indre Frihed, fordi
han har Aand, eller som han selv siger, fordi han er »en vittig Mand«. Kun derved
er det muligt, at det i sig selv pinlige Stof kan blive morsomt. Jeppe smiler selv.
Men skulde vi da ikke have Nøglen til Holbergs ironiske Forstaaelse af Jeppe deri
at han, der sin fattige Ungdom har kendt Ydmygelser, Forladthed og Tilsidesæt
telser, altid selv ligesom Jeppe har kunnet lade Aanden triumfere.« Selv om jeg ikke
uden videre tør svare bekræftende på det stillede spørgsmål, føler jeg mig her under
vejledning al en forsker der går ud fra en forestilling om visse blivende hemmelig
heder ved dat at digte, hemmeligheder så elementære at der ikke kan udstedes
litteraturhistoriske periodeforbud imod dem.

TILFØJELSER
Side 9 Til de indledende citater: En værdifuld orientering i Holberg-studiets aktuelle
situation har Emil Frederiksen givet i Danske Studierå mindeskrift af 28. jan. 1954, 5—16.
— Side 14 Til 1. 8—6 f. n.: Dog har den tålmodige Th. A. Müller læst Olsvig med udbytte,
jfr. exempelvis Historisk Tidsskrift, 11. rk., bd. I (1944—46), 674—675, og adskillige fodnoter
i MüUH. — 51de 16 Til noterne 34 og 35: Jfr. A. II. Riiskjær: Holberg og Lægerne (1953),
bl. a. 80 og 8c—85. — Side 22 Til note 12: Anselige indrømmelser til metafysik i god betyd
ning findes i Epistola tertia (XIV:26). — Side 23 Til note 16:1 Rubows dybtloddende karakte
ristik af Vilh Andersen som Holberg- og overhovedet som litteraturforsker (Tilskueren for
1923, optrykt i En Studiebog (1950), 39—43) berøres vægelsinds-teorien ikke. — Side 47 Til
note 58: Tyddigt ekko af Epistola tertias KZini-afsnit desuden bl. a. MT:53—57 og epistel
69. — Side 61 Til note 1: Om Huets interesse for romaner: se PaFI 11:336. — Side 65 Til
note 18: Jfr. WerlaufT i Nyt historisk Tidsskrift VI (1856), 431. Til note 19: Jfr. Laurids Gram:
Vita Johannis Grammii (1942), XXI (eller Th. A. Müller: Afhandlinger i Udvalg (1945), 174).
— Side 68 TI note 29: Jfr. også PaFI 11:68—72 og PaKl :201—212. — Side 69 Til 1. 20—
17 f. n.: Jfr. fortalen til KH (X:14). Overflødigt her at erindre om loyalitetstendensen i Kande
støberen og Jrppe. — Side 78-79 Til noterne 39 og 40: De tilsvarende steder i DNBs histori
ske kapitel VI for summariske til at frembyde synderligt af interesse i denne sammenhæng.
— Side 93 Til note 13: Henrik Nyrop-Christensens lille skrift Holberg i Paris (1954) frem
kommet for sant til at kunne påagtes her. Til belysning af Holbergs forhold til den fransk
klassiske komedie er Rubows kritik af GBH (Georg Brandes' Briller (1932), 17—23) særdeles
vigtig, og kan muligvis have betydet lige så meget for Billeskov Jansen som Holberg-artiklen
i RuLS (19281. Det kan tilføjes at Legrelles perifert placerede exempler på Holbergs gæld til
den eftermolii reske komedie (LHM :32—33) synes svagt underbyggede. — Side 118 Til note 2:
Som bekendt íar Werlauff (WHA:69—77) villet fremhæve muligheden af en lang række danske
litterære foru isætninger for Jeppe-skikkelsen.
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